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Abstrakt 

Název práce: 

Struktura herniho výkonu - trendy vybraných ukazatelů individuálniho a týmového 

hemiho výkonu ve specifickém zaměření (rychlý protiútok) 

The structure of the game performance - trends of the chosen indicators of individua! 

and team game performance in the specific sight (fast break) 

CHe práce: 

Analyzovat hemf systém realizovaný formou rychlého protiútoku na úrovni elitní fotbalové 

výkonnosti. 

Metoda: 

Výzkum byl proveden metodou nepHmého pozorování videozáznamů pHmých přenosů, 

které vysílala Česká televize z MS 2006. Analyzováno bylo šest vybnmých mužstev. 

Každé mužstvo bylo analyzováno minimálně ve třech utkáních.. K výzkumu byla 

použita kvantitativní a kvalitativní analýza. 

Výsledky: 

Do výsledkové části jsem zařadil vždy první úspěšný protiútok analyzovaného mužstva, 

zbylé rychlé protiútoky, které byly úspěšně provedeny, jsem zařadil do ph1oh. Získané 

výsledky byly použity při hledáni vývojových trendů v hernfm systému rychlého 

protiútoku na úrovni elitní fotbalové výkonnosti a také jako podklady pro tréninkový 

proces. 

Klíčová slova: 

Fotbal, rychlý protiútok, hemf činnosti, hemf kombinace, kvantitativní analýza, 

kvalitativní analýza. 
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1. Úvodní část 

1. 1. Úvod 

Fotbalová říše je největší na světě. Je říší bez hranic. Říší, která všechny spojuje 

vášnivou láskou k fotbalu. Byla jí v dobách míru, v časech válek i v letech, kdy politické 

poměry rozdělily svět železnou oponou přinejmenším na světy dva. 

Fotbal se stal vášní a fenoménem 20. století. Jeho nespoutané kouzlo, které pochopí jen 

ten, komu se aspoň jednou v životě poštěstilo ,,kulatým nesmyslem" trefit branku a napnout 

síť za zády brankáře, zaplavilo zeměkouli. Na tribunách fotbalových stadionů sedávají vedle 

společensky bezvýznamných, jinak ovšem svou přítomností pro kulisu fotbalu nezbytných, 

obyčejných lidí také hlavy států, prezidenti, králové, předsedové vlád, ministři a poslanci. Na 

každém významném fotbalovém zápasu je mezi návštěvníky státník, politik. Neexistuje velký 

světový koncern, který by se nepokusil o zviditelnění reklamní kampaní prostřednictvím 

fotbalu. 

Kdybychom vedle sebe postavili hráče z přelomu 19. a 20. století a současného 

fotbalistu, pochopili bychom, jakou cestu musel tento sport ujít. V jednom by si přesto byli 

podobní: třebaže je dnešní fotbal svým způsobem průmyslovým odvětvím, v němž se obracejí 

milionové finanční obnosy, oba mají jiskru v oku, ten miniaturní plamének, který v nich 

rozžehl fotbalový míč. 

Fotbalová říše je územím malých a velkých dětí, pro něž míč znamená život. 

(Macho M., 1999) 

Osmnácté MS 2006 v Německu bylo obrovskou událostí pro celý sportovní a také 

společenský svět. Byl to šampionát s úžasnou atmosférou, vyprodanými stadiony, perfektní 

organizací a v neposlední řadě také přehlídkou nejlepších hráčů na světě. 
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2. Teoretická část 

2. 1. Záměr práce 

Záměrem této mé práce j e poskytnout obraz o současném pojetí rychlého protiútoku na 

úrovni elitní fotbalové výkonnosti, neboť tento systém hry je v současném fotbalu výrazným 

prvkem útočné fáze. 

2. 2. Řešený problém 

Efektivnost útočné fáze se promítá do realizace rychlého protiútoku. 

2. 3. Význam rychlého protiútoku 

Systém rychlého protiútoku patří k rozhodujícím zbraním současného pojetí fotbalu 

(Roxburgh, 2006). Zatímco na mistrovství světa ve Francii 1998 bylo z rychlého protiútoku 

dosaženo 14,6% branek, o čtyři roky později na mistrovství světa 2002 padlo z rychlého 

protiútoku již 15,2% branek (Buzek, 2002). 

Holger Osieck (2006) uvádí, že přes náročnost realizace rychle vedených útoků 

v podmínkách dobře organizovaných obran bude tato forma útočné fáze nadále velmi 

produktivní. Souvisí to se schopností rychle přecházet z obrany do útoku, rychle navazovat 

rychlou přímočarou akci do útočné zóny soupeře na bezpečnou kombinační hru. 

Podle Andyho Roxburgha (2006) musí mít úspěšné týmy potenciál pro rychlý protiútok! 

Až 40% branek je dosaženo po rychlém protiútoku a mnoho standardních situaci je 

výsledkem tohoto útočného systému hry. 

Všeobecně se uznává výrazně vyšší efektivita rychlého protiútoku z hl,ediska dosažení 

branky nebo ukončení útoku střelbou ve srovnání s postupným útokem. (Pso~ a kol., 2006). . r 
;i , .. 
i 

2. 4. Teoretická východiska 

Sportovnívýkon,her.nívýkon 

Podle Dovalila (2002) se sportovní výkony realizují ve specifických pohybových 

činnostech, jejichž obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného sportu 
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a v nichž sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů. Buzek (2007) 

charakterizuje herní výkon jako aktuální projev specializovaných předpokladů hráčů 

v herních činnostech zaměřených na řešení herních úkolů v ději utkání. Votík (2001) uvádí, že 

výkon hráče i týmu je dán určitým souborem faktorů, které jej podmiňují. Rozděluje tyto 

faktory do dvou skupin, a to na dispoziční a situační. Dispoziční faktory jsou podmíněny 

předpoklady každého hráče k hernímu výkonu, kterými rozumíme úroveň jeho pohybových 

schopností a herních dovedností, kvalitu řídící činnosti CNS, psychických procesů a 

osobnostní i somatické charakteristiky. Situační faktory jsou dány vnějšími podmínkami, ve 

kterých probíhá herní výkon, jejich složitostí a proměnlivostí. Tyto dvě skupiny představují 

velké množství různých faktorů, které se mohou navzájem ovlivňovat, doplňovat i do určité 

míry zastupovat a tak se různou měrou podílet na konečném herním výkonu. 

Ve fotbale rozlišujeme dva základní druhy herm'ho výkonu a to: 

- individuální herní výkon, čili herní výkon hráče, 

- týmový herní výkon, neboli herní výkon družstva. 

Individuální herní výkon 

Buzek (2007) uvádí, že individuální herní výkon je proJevem určitého stupně 

způsobilosti k účasti v utkání, daný určitým souborem předpokladů, determinován určitým 

souborem faktorů, které jsou určitým způsobem uspořádány v určitých vztazích. Podle Votíka 

(2001) tvoří individuální herní výkon základ týmového výkonu v utkání a zkvalitnění 

individuálního herního výkonu v tréninkovém procesu se projeví změnou kvality týmového 

herního výkonu. Individuální herní výkon má vždy formu herních činností jednotlivce, 

projevujících se více méně souvislým řetězcem herních činností v utkání, které jsou projevem 

herních dovedností. Jako složky IHV lze označit herní dovednosti, pohybové schopnosti, 

somatické a psychické charakteristiky. Dobrý a Semiginovský (1988) charakterizují 

individuální herní výkon jako sumu herních dovedností, realizovaných hráčem v utkání. 

Individuální herní výkon vyjadřuje vývojový stupeň způsobilosti hráče participovat na 

týmovém herním výkonu. 

Týmový herní výkon 

Podle Votíka (2001) je sice týmový herní výkon podmíněn individuálními herními 

výkony všech členů mužstva, ale není jejich pouhým souhrnem. Jednotlivé individuální herní 

výkony se navzájem doplňují, kompenzují a podléhají také vzájemnému regulačnímu 

působení. Týmový herní výkon má sociálně - psychologický rozměr, kdy fmální výkon je 
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závislí na dynamice vztahů, sociální soudržnosti, úrovni komunikace a motivaci hráčů. 

Rozměrem, který je dalším určujícím činitelem týmového herního výkonu, je míra spolupráce 

a kvalita součinnosti hráčů při realizaci herních činností. Dobrý a Semiginovský (1988) tvrdí, 

že družstvo v kolektivních sportovních hrách představuje sociální skupinu jedinečnou tím, že 

společná činnost všech jejích členů- hráčů vyúsťuje jako týmový herní výkon v utkání v boji 

s jinou soupeřící skupinou. Podle Buzka (2007) je týmový herní výkon založen na 

individuálních herních výkonech, vyžadující těsnou a intenzivní spolupráci při prosazování 

svých cílů vůči soupeři i odolávání soupeři. 

Sportovní trénink, trénink ve fotbalu 

Dovalil (2002) uvádí, že sportovní trénink je nutné posuzovat jako jistý druh biologicko-

sociální adaptace, který je nutné pojímat jako: 

proces morfologicko-funkční adaptace, 

proces motorického učení, 

proces psychosociální interakce. 

Sportovní trénink jako proces morfologicko-fimkční adaptace 

Ovlivňování trénovanosti a v jejím důsledku zvýšení sportovní výkonnosti předpokládá 

dosažení řady nespecifických a především specifických (podle požadavků sportovní 

specializace) změn na úrovni buněčné i systémové - např. energetického potenciálu. 

Sportovní trénink jako proces motorického učení 

Dlouhodobý, komplexní a mnohostranný proces motorického učení se obvykle člení na 

několik fází: 

1. fáze: hrubá koordinace 

Vytvářejí se základy dovednosti. Učení začíná seznámením s úkolem, vytvářením 

představy a praktickými pokusy v jednoduchých standardních podmínkách. Postup je určován 

obtížností techniky dané dovednosti. První pokusy bývají nedokonalé, nepřesné a vyskytují se 

v nich nadbytečné pohyby. Příčiny spočívají v nejasné představě plynoucí z předvahy 

zrakových informací a nadměrného úsilí. Koordinace zúčastněných svalových skupin vázne, 

vyskytují s potíže při spojování pohybů. Výsledkem je celkově nedokonalý průběh pohybu 

s mnoha chybami. Uplatnění ve struktuře výkonu je malé, výkon zůstává nízký. 

2. fáze: jemná koordinace 

Celková struktura pohybové dovednosti se postupně zpevňuje, i když hlavně ve 

standardním provedení (automatizace). Představa se detailizuje, zvyšuje se podíl pohybového 

vnímání a koncentrace. Koordinace pohybů se zlepšuje, mizí větší nedostatky. Zdokonaluje se 
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spojování pohybů výraměji se prosazuje řízení a regulace pohybů, zpětné vazby jsou 

účinnější, časové a dynamické parametry se stabilizují. Celková účinnost pohybů dosahuje 

vyšší úrovně. 

3. fáze: stabilizace 

Dosahuje se zpevnění pohybových struktur v odpovídající diferenciaci provedení 

(automatizace- variabilita), stabilizuje se technika i v různých variantách provedení. Vnímání 

je komplexní, uplatňují se v něm zpevněné specifické vzorce. Koordinace pohybů je na 

vysoké úrovni, všechny časové a dynamické parametry jsou sladěny, plně se uplatňuje 

vědomá kontrola. Řízení a regulace pohybů, včetně zpětných vazeb, funguje dobře. 

V dovednosti se integrovaly i další faktory výkonu, který je vysoký. 

4. fáze: variabilní tvořivost 

Vysoce osvojené dovednosti se tvořivě uplatňují i ve složitých proměnlivých 

podmínkách. Provedení charakterizuje vysoká úroveň diferenciace a přizpůsobivosti vnímaní. 

tvořivé řešení úkolů pod časovým tlakem, dokonalé zvládnutí techniky v náročných situacích, 

anticipace, vzájemné propojování dovedností a tvorba originálních programů. Systém řízení a 

regulace pohybů a všech úrovních funguje dokonale. V nejvyšší míře se uplatňují individuální 

zvláštnosti. Výkon je maximální. 

Sportovní trénink jako proces psychosociální interakce 

Do sportovního tréninku vstupují také psychické a sociálně psychologické faktory. 

Motivace, potřeby, hodnotová orientace, vlastnosti osobnosti, emoční stavy, vnímání, 

chápání, myšlení, spolupráce atd. 

Podle Votíka (200 1) rozlišujeme v současném pojetí tréninku ve fotbalu tyto druhy 

tréninkového procesu: 

- nácvik (druh tréninkového procesu, ve kterém převládá zaměření na osvojení nových 

pohybových dovedností a kde se vytvářejí podmínky pro učení se těmto 

dovednostem- herním činnostem), 

- herní trénink (tréninkový proces v němž převládá specifická herní činnost, kdy rozvíjíme 

v nácviku naučené herní dovednosti a současně se zaměřujeme na rozvoj 

pohybových schopnosti'), 

- kondiční trénink (druh tréninkového procesu, ve kterém rozvíjíme pohybové schopnosti, a to 

na rozdíl od herního tréninku nespecifickými prostředky, tedy bez míče) 

- regeneraci, 

- psychologickou přípravu. 
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Činnostní participace hráěů na týmovém výkonu 

Dobrý a Semiginovský (1986) uvádějí, že sportovní výkon hráče chápeme jako 

vývojový stupeň způsobilosti participovat (podílet se) na hře družstva. Činnostní participace 

je dána mírou účasti jednotlivých hráčů na týmovém výkonu. Dále říkají, že vývoj hráče je 

vývojem jeho participace na týmovém výkonu. Roli hráče a podíl jeho účast na týmovém 

výkonu předurčují především somatické a osobnostní vlastnosti jedince. Tyto specifika jsou 

také úzce spojována s hráčskými rolemi označovanými jako křídlo, obránce, rozehrávač apod. 

která vyvíjejí specifické nároky na herní dovednosti.· 

Fáze hry, úseky hry, herní situace, obsah hry 

Votík (2001) uvádí, že v každé týmové brankové hře, tedy i ve fotbalu, se střídají fáze 

hry -útočná a obranná .. Mužstvo je v útočné fázi od okamžiku, kdy získalo míč pod kontrolu 

a naopak, v okamžiku ztráty kontroly nad míčem přichází do obranné fáze hry. Bokša (1989) 

rozděluje útočnou činnost na nepřerušenou, kdy je útok veden plynule až do zakončení nebo 

definitivní ztráty kontroly nad míčem a přerušovanou po destruktivním zásahu soupeře 

(tečování míče, vyražení míče brankářem apod.) nebo po zakázaném způsobu hry soupeře. 

V tomto případě útočná fáze pokračuje řešením standardní situace. Lucchesi (200 1) rozděluje 

útočnou fázi na čtyři základní podfáze: 

1. Hra okamžitě po získání míče (Player sfter gaining prossession of the ball) -

zkonsolidování hry a okamžité rozmístění hráčů do nových pozic, které umožní 

okamžitý přechod do útoku. 

2. Výstavba hry (Build- up play) - přibližování se k soupeřově brance, vedení útoku. 

3. Finální fáze (Final touches)- snaha týmu o uvolnění hráče pro střelbu. 

4. Střelba (Shooting) - střelba, zakončení útočné fáze. 

Podle Votíka (2001) lze ještě rozlišit tzv. přechodové fáze - přechod z obrany do útoku a 

přechod z útoku do obrany. Fáze hry se člení na menší části - úseky hry. Úseky hry 

představují obsahově, časově a prostorově ohraničené části hry v útoku nebo v obraně. 

Vlastním obsahem fází a úseků hry jsou herní situace. Jedná se o okamžitý stav ve hře, který 

představuje pro hráče i mužstvo taktickou úlohu různé složitosti. Herní situace je řešena buď 

individuálně herními činnosti jednotlivce či jejich řetězci nebo skupinově herními 

kombinacemi. 

Podle Navary a Buzka (1986) jsou obsahem hry ve fotbalu herní činnosti jednotlivce, 

herní kombinace, herní systémy a standardní situace. 
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Herní činnosti jednotlivce 

Podle Votíka (200 1) jsou herní činnosti jednotlivce nacvičené komplexy pohybových 

úkolů (učením získané herní dovednosti). Každá herní činnost jednotlivce má technickou a 

taktickou stránku a jejich kvalita je ovlivněna mimo jiné úrovní kondiční a psychické 

připravenosti (emoce, motivace, morálka, apod.). 

Herní činnosti jednotlivce dělí na: 

- útočné: výběr místa, 

přihrávání, 

zpracování míče, 

vedení míče, 

obcházení soupeře, 

střelba, 

- obranné: obsazování hráče s míčem, 

obsazování hráče bez míče, 

obsazování prostoru, 

odebírání míče. 

Herní kombinace 

Votík (2001) defmuje herní kombinace jako vědomou (záměrnou) spolupráci dvou a 

vice hráčů sladěnou v prostoru a čase, s jejíž pomocí hráči uskutečňuji společní taktický úkol. 

Herní kombinace rozděluje na: 

- útočné, založené na: přihrávce, 

výměně místa, 

činnosti "přihraj a běž'', 

- obranné, založené na: vzájemném zajišťování, 

přebírání hráčů, 

zesíleném obsazování hráčů s míčem, 

součinnosti při postavení soupeře do postavení mimo hru. 

Standardní situace 

Navara a Buzek (1986) charakterizují standardní situace jako situace, které 

bezprostředně navazuji na každé opětovné zahájení hry. Liší se od herních situací v plynulé 

hře přesně vymezenými podmínkami, které jsou pro každý způsob znovuzahájení hry stále, 

standardní. Rozlišujeme následující standardní situace: zahájení hry, míč rozhodčího, 

13 



vhazování míče, kop od branky, přímý volný kop, nepřímý volný kop, kop z rohu, pokutový 

kop. 

Systémy hry a základní rozestavení 

V současném proti-fotbalu se uplatňují systémy hry, které vycházejí ze základm'ho 

rozestavení hráčů 4:4:2 a 3:5:2 a jejich modifikací (Psota a kol., 2006). Choutka (1970) uvádí, 

že systémem hry rozumíme základní způsob hry celého družstva, který je charakterizován 

jednak rozestavením hráčů v průběhu hry, jednak i úkoly, které určuje každému jednotlivci 

účelná dělba práce. Podle Votíka (2001) jsou systémy hry způsoby organizace hry družstva 

uplatňované v rámci a v podmínkách určitého rozestavení hráčů. Jsou charakterizovány 

vzájemnou dělbou činností a organizací součinností mezi jednotlivými hráči a řadami 

v průběhu utkání. Pro vývoj vztahů mezi těmito pojmy (systém hry, základní rozestavem') 

bylo rozhodující, že při hodnocení systému hry družstva se začala více zdůrazňovat 

organizace (obsah) činnosti v obranné a útočné fázi hry nad formou (rozestavením hráčů). 

Dynamicky chápané systémy hry nejsou v současné době terminologicky ztotožňovány 

s názvem rozestavení hráčů. Pod pojmem systém hry družstva rozumíme systémy útočné a 

obranné. 

Herní systémy dělí na: 

- útočné, systém: postupného útoku, 

rychlého protiútoku, 

kombinovaného útoku, 

- obranné, systém: zónové obrany, 

osobní obrany, 

kombinované obrany. 

Bauer (1996) tvrdí, že herní systém přiděluje v zápase každému z ll hráčů mužstva 

pozici, prostor a úlohu. Herní systém se vždy musí přizpůsobit dovednostem a výkonům 

jednotlivých hráčů. Moderní systémy jsou navrženy tak, aby vždy byla velmi silně bráněna 

vlastní brána. V současné praxi se nejvíce používají následující tři herní systémy: 4:3:3, 4:4:2, 

3:5:2. Podle Lucchesiho (2001) je systém hry defmován rozestavením jedenácti hráčů na 

hřišti. Je obvykle znázorněn číselně a vyjadřuje počet hráčů v obranné, středové a útočné řadě. 

Za současnosti nejefektivnější a nejpoužívanější systémy považuje autor systémy 4-4-2, 4-3-

3, 3-5-2, 4-3-1-2, 4-5-1. 
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Systém 4-4-2 

Lucchesi (2001) tento systém charakterizuje jako nejpoužívanější systém v moderním 

fotbalu. Jeho úspěch je podle něj založen na vyrovnaném rozložení hráčů na hřišti, 

možnostech dobrého pokrývání a zdvojování hráčů soupeře v obraně a současně v útočné fázi 

na možnosti dobře kontrolovat míč a využívat všech hráčů k útoku. 

Autor rozděluje hráčské funkce v tomto systému na: 

• Brankář (goalkeeper) 

• Krajní obránce (side back) 

• Střední obránce (center back) 

• Krajní záložník (side mid-fielder) 

• Střední záložník (center mid-fielder) 

• Útočník (stirker) 

Obranná řada - čtyřčlenný obranný blok musí mít flexibilní a koordinovaný pohyb do 

stran i do středu hřiště. Také je důležité posilování obranné řady středovými hráči. Musí zde 

být přesouvání, zhušťování, vysouvání se apod. Je také důležité rychlé vysouvání vpřed a 

zhušťováním pásma boje o míč kolem středové čáry. Taktické manévry ve smyslu 

zpomalování útočných akcí soupeře. Ovládání vzdušného prostoru je samozřejmost. 

Středová řada- je důležité, aby bylo symetricky rovnoměrně a vyvážené obsazení 

středu hřiště koordinovaným pohybem hráčů. Neustále vytváření tlaku na soupeře po celé 

šířce hřiště (vytváření presinkových zón nejen po stranách hřiště zdvojování, ale i ve středu 

hřiště zhušťováním hráčů kolem míče). V případě potřeby posilovat obrannou řadu. 

Útočná řada- oba útočníci musí aktivně působit ve středu hřiště, se schopností aktivně 

napadat nebo zpomalovat útočnou činnost soupeře ve vysunutém postavení. Koordinovaným 

pohybem do stran se podílet na zesílení tlaku vůči soupeři po stranách hřiště. Je důležité aby 

hráči pružně reagovali v presinkových situacích a udržovali kontinuitu se středovou řadou. 

Rychle se vracela před míč a obnovovala rovnováhu v obraně. 

2. 5. Teoretický rozbor problému 

Systém rychlého protiútoku 

VotHc (2001) uvádí, že systém rychlého protiútoku je založen na co nejrychlejším 

proniknutí k soupeřově brance (na 2-3 přihrávky) do jeho nezorganizované obrany. Základem 

je rychlost, jednoduchost, přímočarost, využívá se momentu překvapení. Úspěšnost 

15 



podmíněna vhodnými typy hráčů schopných rychle se rozhodnout a rychle realizovat svoje 

rozhodnutí. Rozhodující je jak kvalita psychických procesů - čtení hry, herní myšlení, 

předvídání, tak motoriky- technická úroveň (např. dovednost přihrát na velkou vzdálenost a 

přihrávku v pohybu zpracovat), rychlost startovní a lokomoční, kondiční připravenost. 

Charakteristika fází systému rychlého protiútoku (dále RPÚ): 

Zakládání RPÚ 

Už při organizaci obranné činnosti předpokládat po získání míče možné řešení 

založením RPÚ (zvláště při standardních situacích). 

Požadavek integrovaného myšlení hráčů podmiňující komplexní řešení RPÚ. 

Podmíněno prostorem, kde byl získán míč - souvisí se způsobem obranné hry. 

Rozhodující faktory rychlost a přesnost založení: 

- po získání míče v průběhu hry v poli nebo brankářem, 

- po neúspěšné standardní situaci soupeře, 

- po vlastní standardní situaci. 

Cílem je rychlý protiútok do nezorganizované, nezajištěné obrany s možností přečíslení. 

VedeníRPÚ 

Podmíněno postavením spoluhráčů i soupeřových hráčů, jejich herní a kondiční 

úrovní. 

Prostředky: 

- rychlé přihrávky na střední vzdálenost, 

- dlouhé kolmé přihrávky na hrotové hráče, 

-jednoduché kombinace prvním dotykem. 

Pohyb hráče převážně kolmo k soupeřově brance (podle směru přihrávky) 

Individuální řešení až do zakončení (po konstruktivním odebrání ve středu hřiště nebo 

na polovině soupeře). 

Zakončení RPÚ 

Souvisí se způsobem vedení RPÚ. 

Často středem hřiště (rychlým vedením míče, nebo naběhnutím za obránce na 

přihrávku mezi bránicí hráče). 

Často rychlým vedením s obcházením. 

Po dlouhých kolmých přihrávkách zakončení střelbou nebo přihrávkou nabíhajícímu 

spoluhráči. 

Obecný požadavek- rychlost, rozhodnost, jednoduchost. 
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Nutná podpora zakončujících hráčů pro případ úspěšné obrany soupeře - vytváří se 

tak možnost navázat postupným (kombinovaným) útokem. 

Holger Osieck (2006) uvádí, že rychlé řešení útočné fáze hry zahrnuje: 

průnikové kombinační řešení jedním či dvěma dotyky skrze obranné řady, 

rychlou kombinační hru po zemi založenou na rychlé orientaci, rychlém 

rozpoznání potencionálních příjemců míče, 

rychlou spolupráci na přihrávkách, v nichž přebírající hráč nezpomaluje 

přímočaré řešení, 

kombinační řešení na skrytých, utajených přihrávkách, 

výběr místa s dokonalým přehledem v herním prostoru, zahrnující tak spoluhráče 

s míčem, tak i možné příjemce míče, 

rychlou činnost s míčem s nečekaným, rychlým přihráním, 

zpracování míče do volného útočného prostoru. 

Andy Roxburgh (2006) charakterizuje druhy rychlého protiútoku: 

1. Dlouhý míč je hrán na jednoho, dva útočníky operující na velkém prostoru proti 

několika obráncům. 

2. Několik spoluhráčů rytmicky a plynulé útočí v přímočaré kombinaci ze střední zóny 

hřiště - získání míče ve střední zóně a rychlý přechod do protiútoku patří 

k výmamným efektivním prostředkům. 

3. Individuální akce, s přímým driblingem a individuálním zakončením rozvrací 

dokonalý obranný blok. 

Sir Alex Ferguson (2006) uvádí, že klíčovými aspekty současné hry je rychlé využívání 

herního prostoru před míčem. 

Klíčové fáze hry v útoku: 

Získání míče. 

Rychlý přechod do útoku. 

Rychlá, přímočará hra 

Rychlé zakončení. 

Elitní týmy se vymačují častější realizací rychlých přechodů z obrany do útoku 

s rychlým posunem těžiště hry (míče) vpřed do hloubi pole soupeře. Zahrnuje zrychlené až 

střílené přihrávky na střední vzdálenost a přihrávky prvním dotykem, které jsou umožněny 

zrychlenými náběhy hráčů. Analýzy utkání na Mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku a Ligy 

mistrů v ročníku 2003/4 ukazují na tendenci realizovat spíše rychlý protiútok skupinově se 

zapojením většího počtu hráčů (Psof~ kol.,2006). f {----
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3. Výzkumná část 

3.1. Hypotézy 

Předpokládám, že po posouzení kvantitativních a kvalitativních znaků jednotlivých 

rychlých protiútoků, budou tyto znaky u vybraných týmu navzdory odlišnému 

základnímu rozestavení a způsobu hry podobné a srovnatelné. 

Předpokládám, že více jak 20% úspěšných rychlých protiútoků skončí brankou. 

Přepokládám, že nejčastější příčinou, respektive způsobem získání míče při založení 

úspěšných rychlých protiútoků bude nepřesná přihrávka soupeře. 

Předpokládám, že nejvíce uplatňovaný způsob vedení rychlého protiútoku bude 

dlouhými přihrávkami na hrotové hráče nebo do křídelních prostorů. 

Předpokládám, že kvantitativní a kvalitativní analýza znaků rychlého protiútoku 

vybraných týmů nám pomůžou k vytvoření modelových východisek pro trénink tohoto 

útočného herního systému. 

3. 2. Cíl a úkoly práce 

3. 2. 1. Cíl práce 

Cílem mé práce je analyzovat herní systém realizovaný formou rychlého protiútoku na 

úrovni elitní fotbalové výkonnosti. V práci využiji kvalitativní a kvantitativní analýzu ve 

vybraných utkáních Mistrovství světa 2006 v Německu. Celkem bylo vybráno 6 mužstev a 

každé z nich bylo analyzováno ve všech svých utkáních na turnaji. Jedná se o čtyři evropské 

týmy (Anglii, Česko, Nizozemí a Německo), jeden asijský tým (Japonsko) a jeden tým z Jižní 

Ameriky (Brazílie). Mimo týmů Anglie a Německa, které vycházely ze základního 

rozestavení 4 - 4 - 2, se každé mužstvo prezentovalo jiným systémem (Česko: 4 - 1 - 4 - 1, 

Nizozemí: 4 - 3 - 3, Japonsko: 3 - 4 - 1 - 2, Brazílie: 4 - 2 - 2 - 2). Zaměřovat se budu 

především na kvantitativní a kvalitativní znaky jednotlivých typu řešení rychlých protiútoků. 

Výsledky budou využity k vytvoření modelových východisek pro trénink rychlého protiútoku. 
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3. 2. 2. Úkoly práce 

V této diplomové práci jsem si stanovil tyto úkoly: 

1) Vytvořit kategoriální systém pro pozorování vybraných jevů. 

2) Příslušnými diagnostickými technikami zaznamenat všechny rychlé protiútoky, 

které budou zakončeny střelbou nebo alespoň skončí ohrožením soupeřo1 brmf. 

3) Výsledky aplikovat do tréninkové praxe. __.,...... ~- ( 

3. 3. Metodika 

Sběr dat pro tuto diplomovou práci budu provádět na základě vlastního studia 

dostupných zdrojů. Tzn. uvedené literatury a videozáznamů vybraných týmů pořízených 

z přímých přenosů zápasů, které vysílala Česká televize. 

Winkler (1999) uvádí, že ve sportovních hrách je pod pojmem pozorování chápáno 

cílené vnímání a ukládaní informací. Přímá rozhodování bez pomocných technických 

prostředků (především v amatérské oblasti) zůstávají, pokud chce trenér získat hrubý přehled 

o určitých jednáních hráčů, stále ještě nepostradatelné. Na základě komplexnosti herních 

událostí, hojnosti informací a omezené úložné kapacitě lidského mozku nemůže být ovšem 

všechno podstatné zachyceno, }lůležité informace zůstávají ztraceny. Proto jsou L.----' 
L- ~--· 

zainteresovanými trenéry využívány pro rozličné furormační účely záznamy utkání 

(dokumentace hry) ve formě zachycování televizních přenosů, nebo pokud je to možné 

vlastních záznamů. Pro odborné vyhodnocení je ovšem nejhodnotnější kombinace vlastního 

videozáznamu a zachycení televizm'ho přenosu. 

Pod pojem kvantitativní analýza utkání zahrnuje pozorování a numerické zachycení 

určitých událostí, spojené s odpovídajícím statistickým zpracováním s tabulkovým 

(grafickým) znázorněním a s odbornou interpretací. 

Pojem kvalitativní analýza hry chápe jako analyzování herních události ve vztahu 

k jakosti jednání, počínání a umění jednotlivých hráčů a herní struktury družstva. 

Hendl (1997) rozděluje pozorování na neparticipantní a participantní. Uvádí, že 

neparticipantní pozorovatel minimalizuje interakci s pozorovanými subjekty a snaží se získat 

úplný záznam chování ve skupině. Hlavní výhodou takového přístupu je, že není ovlivněné 

citovou angažovaností pozorovatele. Nevýhodou neparticipantm'ho pozorování je obtížné 

získávání informací o postojích účastm'ků a jejich vnímání. Participantní pozorování zahrnuje 
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přímou účast na pozorování a jeho pomocí je možné popsat, co se děje, kdo nebo co se 

zúčastňuje dění, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč. 

V našem případě provádíme pozorování zprostředkovaně z videozáznamu, jedná se tedy 

o nepřímé pozorování. 

Podle Psotty (2003) patří mezi výhody nepřímého pozorování z videozáznamu fakt, že 

umožňuje hodnocení bez časového stresu a jiných rušivých faktorů prostředí, navíc 

s možností opakovaného pozorování stejných sekvencí. Pozorování déletrvající pohybové 

aktivity lze při této technice rozložit libovolně do několika časových period. Další výhodou 

nepřímého pozorování z videozáznamu je podle autora zabránění poklesu pozornosti a 

celkové únavy na kognitivní výkon pozorovatele. Za nevýhodu považuje skutečnost, že 

dvojdimenzionální obrazy tvořené videozáznamem poskytují zkreslené reprezentace 

třídimenzionální reality. Samozřejmě, že videozáznam není schopen zachytit celou plochu 

hřiště, a proto získaná data mohou být částečně zkreslená. Přesto se však domníváme, že 

metodou nepřímého pozorování je možné dostatečně přesně provést námi stanovený výzkum. 

3.4. Kategorie pozorování: 

Herní činnosti jednotlivce 

Budu zaznamenávat četnost herních činností jednotlivce při realizaci úspěšného 

rychlého protiútoku, respektive zaznamenám, kolikrát byly jednotlivé herní činnosti při 

úspěšném rychlém protiútoku uplatněny. 

Útočné herní činnosti jednotlivce 

Výběr místa 

Za vhodný k zaznamenání považuji takový výběr místa, při kterém hráč udělá účelný 

pohyb pro přihrávku. 

Zpracování míče 

Za vhodné k zaznamenání považuji takové zpracování míče, po kterém hráč zůstane 

v přímém kontaktu s míčem, který má pod kontrolou a pokračuje v útočné činnosti navázáním 

některé z dalších herních činností jednotlivce (vedením míče, přihráváním obcházením 

soupeře, střelbou). 

Přihrávání 

Za vhodnou k zaznamenání považuji takou přihrávku, po které je spoluhráč, jemuž byla 
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přihrávka adresována, schopen pokračovat v útočné činnosti navázáním některé z dalších 

herních činností jednotlivce (zpracováním míče,vedením míče, přihráváním, obcházením 

soupeře, střelbou). 

Vedení mlče 

Za vhodné k zaznamenání považuji takové vedení míče, při kterém se hráč pohybuje 

plynule nebo přerušovaně zvoleným směrem přičemž zůstává v přímém kontaktu s míčem, 

který má po kontrolou a následně pokračuje v útočné činnosti navázáním některé z dalších 

herních činností jednotlivce (přihráváním, obcházením soupeře, střelbou). 

Obcházení soupeře 

Za vhodné k zaznamenání považuji takové obcházení soupeře, kdy hráč úspěšně řeší 

souboj 1 na 1, zůstává po něm i nadále v přímém kontaktu s míčem a pokračuje v útočné 

činnosti navázáním některé z dalších herních činností jednotlivce (vedením míče, 

přihráváním, střelbou). 

Střelba 

Za vhodnou k zaznamenání považuji takovou střelbu, při které hráč usměrní míč do 

branky nebo vedle branky soupeře za brankovou čáru. 

Obranné herní činnosti jednotlivce 

Budu zaznamenávat, které obranné herní činnosti jednotlivce budou uplatňovat soupeři 

sledovaných mužstev proti jejich rychlým protiútokům. 

Obsazování hráče s míčem 

Za vhodné k zaznamenání považuji takové obsazování hráče s míčem, při kterém hráč 

udělá účelný pohyb k hráči soupeře, který je v držení míče, se snahou ztížit mu nebo zabránit 

v jeho následné herní činnosti jednotlivce (přihrávání, vedení míče, obcházení soupeře, 

střelbu). 

Obsazování hráče bez míče 

Za vhodné k zaznamenání považuji takové obsazování hráče bez míče, při kterém hráč 

udělá účelný pohyb k hráči soupeře, který není v držení míče, se snahou ztížit mu nebo 

zabránit v navázání některé z dalších herních činností jednotlivce (výběr místa, zpracování 

míče, střelba). 

Obsazování prostoru 

Za vhodné k zaznamenání považuji takové obsazování prostoru, při kterém hráč v obranné 

fázi hry udělá účelný pohyb do volného prostoru. 
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Odebírání núče 

Za vhodné k zaznamenání považuji takové odebírání míče, po kterém hráč získá pro své 

mužstvo míč pod kontrolu a plynule zahajuje přechod z obranné do útočné fáze nebo po 

kterém hráč pro své mužstvo míč pod kontrolu nezíská a pouze přeruší útok soupeře. 

Herní kombina(:e 

Budu zaznamenávat četnost herních kombinací při realizaci úspěšného rychlého 

protiútoku, respektive zaznamenám, kolikrát byly jednotlivé herní kombinace při úspěšném 

rychlém protiútoku uplatněny. 

Útočné herní kombina(:e 

Založené na přihrávce 

Kombinaci založenou na přihrávce zaznamenán, pokud bude při realizaci rychlého protiútoku 

uplatněna. 

Založené na výměně mista 

Kombinaci založenou na výměně místa zaznamenán, pokud bude při realizaci rychlého 

protiútoku uplatněna. 

Založené na činnosti "přihraj a běž" 

Kombinaci založenou na činnosti "přihraj a běž" zaznamenán, pokud bude při realizaci 

rychlého protiútoku uplatněna. 

Obranné herní kombinace 

Budu zaznamenávat, které obranné herní kombinace budou prak:tikovat soupeři 

sledovaných mužstev proti jejich rychlým protiútokům. 

Založené na vzájemném zajišťování 

Kombinaci založenou na vzájemném zajišťování zaznamenán, pokud bude při realizaci 

rychlého protiútoku uplatněna. 

Založené na přebírání hráčů 

Kombinaci založenou na přebírání hráčů zaznamenán, pokud bude při realizaci rychlého 

protiútoku uplatněna 

Založené na zesl1eném obsazování hráčů s míčem 

Kombinaci založenou na zesíleném obsazování hráčů s míčem zaznamenán, pokud bude při 

realizaci rychlého protiútoku uplatněna 
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Založené na součinnosti pli vystavení soupeře do postavení mimo hru 

Kombinaci založenou na součinnosti při vystaverú soupeře do postaverú mnno hru 

zaznamenán, pokud bude při realizaci rychlého protiútoku uplatněna. 

Rychlý protiútok 

Způsob založení, vedení a zakončení útočné fáze hry, který je založen na co 

nejrychlejším proniknutí k soupeřově brance do jeho nezorganizované obrany. Základem je 

rychlost, jednoduchost, přímočarost, využívá se momentu překvaperú. 

Úspěšný rychlý protiútok 

Za úspěšný považuji takový protiútok, který byl zakončen střelbou nebo při něm došlo 

k ohrožení soupeřovi branky. 

Doba trvání rychlého protiútoku 

Dobou trvání rychlého protiútoku je myšlen čas od založení rychlého protiútoku do jeho 

zakončení. 

Počet zapojených hráčů 

Celkový počet hráčů zapojených do realizace rychlého protiútoku. 

Způsob získání míče při založení rychlého protiútoku 

Budu zaznamenávat způsoby získání míče při založerú rychlého protiútoku. 

Vyhraný souboj o míč 

Za vhodný k zaznamenání považuji takový vyhraný souboj o míč, při kterém hráč získá 

pro své mužstvo míč pod kontrolu po absolvovaném souboji s protihráčem a může díky 

tomu založit rychlý protiútok. 

Nepřesná přihrávka soupeře 

Za neúspěšnou přihrávku považuji takovou, která je zachycena soupeřem, který může 

díky tomu založit rychlý protiútok. 

Nedorozumění hráčů soupeře 

Za nedorozumění hráčů soupeře považuji takové, při kterém dva a více hráčů soupeře 

má možnost hrát míč, ale nikdo z nich tak neučiní a protivník může díky tomu založit 

rychlý protiútok. 

23 



Odražený mič 

Za odražený míč považuji takový, který získá hráč pod kontrolu po špatném zpracování, 

sražené nebo zablokované střele a může díky tomu založit rychlý protiútok. 

Způsob založení rychlého protiútoku 

Budu zaznamenávat způsoby založení rychlého protiútoku. 

Po z{skánl miče v průběhu hry v poli nebo brankářem 

Útok založený po získání míče v průběhu hry v poli nebo brankářem zaznamenám, 

pokud bude útok tímto způsobem založen. 

Po neúspěšné standardnl situaci soupeře 

Útok založený po neúspěšné standardní situaci soupeře zaznamenám, pokud bude útok 

tímto způsobem založen. 

Po vlastní standardní situaci 

Útok založený po vlastní standardní situaci zaznamenám, pokud bude útok tímto 

způsobem založen. 

Způsob vedení rychlého protiútoku 

Budu zaznamenávat způsoby vedení rychlého protiútoku. 

Rychlé přihrávky na kratší nebo střední vzdálenost 

Útok vedený rychlými přihrávkami na kratší nebo střední vzdálenost zaznamenám, 

pokud bude při realizaci rychlého protiútoku tento způsob uplatněn. 

Dlouhé kolmé přihrávky na hrotové hráče nebo do křídelních prostorů 

Útok vedený dlouhými kolmými přihrávky na hrotové hráče nebo do křídelních prostorů 

zaznamenám, pokud bude při realizaci rychlého protiútoku tento způsob uplatněn. 

Jednoduché kombinace prvním dotykem 

Útok vedený jednoduchými kombinacemi prvním dotykem zaznamenám, pokud bude 

při realizaci rychlého protiútoku tento způsob uplatněn. 

Individuální vedení miče 

Útok vedený individuálním vedením míče zaznamenám, pokud bude při realizaci 

rychlého protiútoku tento způsob uplatněn, přičemž za individuální vedení míče považuji 

plynulý nebo přerušovaný pohyb zvoleným směrem přičemž zůstává v přímém kontaktu 

s míčem, který má po kontrolou a následně pokračuje v útočné činnosti navázáním některé 

z dalších herních činností jednotlivce (přihráváním, obcházením soupeře, střelbou). 
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Individuální řešení až do zakončení 

Útok vedený individuálním řešením až do zakončení zaznamenám, pokud bude při realizaci 

rychlého protiútoku tento způsob uplatněn, přičemž za individuální řešení až do zakončení 

považuji takové, kdy hráč povede protiútok zcela sám až do zakončení. 

Způsob zakončení rychlého protiútoku 

Budu zaznamenávat způsoby zakončení rychlého protiútoku. 

Po individuálním vedení míče 

Za útok zakončený po individuálním vedení míče považuji takový, který bude zakončen 

hráčem po individuálním vedení míče. 

Po přihrávce středem hřiště mezi bránící hráče 

Za útok zakončený po přihrávce středem hřiště mezi bránící hráče považuji takový, 

který bude zakončen po finální přihrávce mezi bránící hráče směřující ze zóny B, C, F, 

G,JneboK. 

Po přihrávce z křfdelniho (krajnlho) prostoru 

Za útok zakončený po přihrávce z křídelního (krajního) prostoru považuji takový, který 

bude zakončen po fmální přihrávce směřující ze zóny A, D, E, H, I nebo L. 

Místo založení rychlého protiútoku 

Hřiště (obr. 1) je rozděleno na 12 zón (A, D, E, H, I, L - křídelní prostory, B, C, F, G, J, K 

středové prostory). V průběhu utkání budu zaznamenávat ve kterých zónách došlo k založení 

rychlého protiútoku. 

Zóna A - levá krajní obranná zóna 

Zóna B - levá střední obranná zóna 

Zóna C - pravá střední obranná zóna 

Zóna D - pravá krajní útočná zóna 

Zóna E - levá krajní zóna 

Zóna F - levá střední zóna 

Zóna G - pravá střední zóna 

Zóna H - pravá krajní zóna 

Zóna I -levá krajní útočná zóna 

Zóna J - levá střední útočná zóna 

Zóna K- pravá střední útočná zóna 

Zóna L -pravá krajní útočná zóna 
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Obr. 1 
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Útočná polovina hřiště (obr. 2) je rozdělena na 12 zón (1 - 12). V průběhu utkání budu 

zaznamenávat ve kterých zónách došlo k zakončení rychlého protiútoku. 

Zóna 1 - pravá krajní zóna za půlící čárou 

Zóna 2 -pravá střední zóna za půlící čárou 

Zóna 3 - levá střední zóna za půlící čárou 

Zóna 4 - levá krajní zóna za půlící čárou 

Zóna 5 -pravá krajní zóna před pokutovým územím 

Zóna 6 - pravá střední zóna před pokutovým územím 

Zóna 7 - levá střední zóna před pokutovým územím 

Zóna 8 - levá krajní zóna před pokutovým územím 

Zóna 9 - levá krajní zóna mimo pokutové území 

Zóna 1 O - pravá zóna v pokutovém území 

Zóna ll - levá zóna v pokutovém území 

Zóna 12 - levá zóna mimo pokutové území 
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Obr. 2 
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4. Výsledková část 
.., 

NEMECKO 

Analýza sledovaných utkáni 

Zápasy ve skupině: 

NĚMECKO - KOSTARIKA (4:2) 

Obecná východiska 
Základní rozestavení německého týmu bylo 4 - 4 - 2 (viz. obr. 3). Jejich hm byla založena 

na posouváni obranného bloku všech hráčů s často vysoko vysunutým presinkem. Z obranné 
čtveřice se do útočné fáze zapojovali pouze krajní obránci (zejména Lahm), stopeři se jen 
snažili zakládat útoky. A to buď dlouhými míči na útočníky nebo krátkými přihrávkami přes 
záložní řadu, která měla rovnoměrně rozděleny obranné a útočné úkoly. Oba dva útočníci se 
snažili nabíhat do volných prostorů na přihrávky spoluhráčů a stejně tak se zapojovali i do 
kombinační hry mužstva. 

Obr.3 

.Klose 

Scbweinsteiger Borowski Frings Schneider 

Lahm Metzelder Mertesacker Friedrich 

Lebmann 

Charakteristika rychlého protiútoku 
Němci využívali systém rychlého protiútoku v útočné činnosti. Nejčastěji to bylo krátkými 

přihrávkami nebo jednoduchými kombinacemi ve středu hřiště s následnými přihrávkami do 
křídelních prostorů na nabíhající útočníky nebo krajní hráče (obránce i záložníky). Hodně byl 
při této útočné činnosti využíván levý obránce Lahm. 
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Úspěšné protiútoky 

(1) ll. min 
,, 

Založení: i.i. 
I 

K založení protiútoku došlo na útočné polovině ve střední zóně hřiště (viz. obr. ~). 
Příčinou získání míče byl vyhraný souboj o míč. Výchozí postavení hráčů při získání míče 
bylo 4-4-2 (viz. obr. 4). Postavení soupeře při ztrátě míče bylo 2- 1 -5-2 (viz. obr. t). 

Lf 
Obr.4 

~ 
Lahm 

Schweinst~ ger 

ie Klose ~ 
Metzelder B<l l'owski 

~ 
Mertesacker ~ ~ 

~ Schneider 

Friedrich Frings ~ 43 Podolski 

~ 
~ 

Vedení: 
Po vyhraném souboji a krátké přihrávce následuje centr do pokutového území na 

nabíhajícího Kloseho (viz. obr. 5). Hráči Německa praktikovali útočnou herní kombinaci 
založenou na přihrávce. , 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 15): jeden ze středních obránců se stahuje J_ ,( 
k nabíhajícímu útočníkovi (obsazování hráfe bez míče), druhý ho zajišťuje (obsazování 
prostoru). Obránci se snažili o obrannou kombinaci založenou na vzájemném zajišťování. 

Zakončení: 

Protiútok byl zakončen střelou hlavou po předcházejícím naběhnutí na centr do pokutového 
území. Střela skončila vedle tyče kostarické brány. 

Klíčové body: 
přehled o situaci 
pohyb útočníka 
přesná přihrávka 
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Obr. 5 

NĚMECKO - POLSKO (1:0) 

Obecná východiska 
I v tomto utkáni vycházeli Němci z rozestavení 4 - 4 - 2 (viz. obr. 6). Útočnou fázi opět 

podporovali z obranné čtveřice pouze krajní obránci, i když ne v takové míře, jako tomu bylo 
v prvním utkání. Stopeři se snažili zakládat útoky hlavně přes záložní řadu. Z dvojice 
středních záložníků byl v útočné fázi aktivnější Ballack, který se snažil o rozdělování míčů. 

Obr.6 

Klose 

Schweinsteiger Ballack Frings Schneider 

Lahm Metzelder Mertesacker Friedrich 

Lehmann 
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Charakteristika rychlého protiútoku 
Nebyl tak často využívaným způsobem útočné činnosti jako v prvním utkání. Bylo to dáno 

také tím, že Poláci pozorně bránili a ihned po ztrátě míče se snažili dostat všichni za míč do 
obranného bloku. Když už Němci zahrozili rychlým protiútokem (spíše ve 2. poločase), bylo 
to po kombinacích prvním dotykem a následnými dlouhými přihrávkami za obránce na 
Kloseho, Neuvilla či Odonkora. 

Úspěšné protiútoky 

V tomto utkání se neobjevily žádné úspěšné protiútoky. 

NĚMECKO - EKVÁDOR (3:0) 

Obecná východiska 
Také v tomto utkání vycházeli Němci ze základm'ho rozestavení 4-4- 2 (viz. obr. 7). Hra 

byla založená na posouvání obranného bloku všech hráčů na vlastní polovině, se snahou o 
rychlý přechod do útoku. Obranná čtveřice byla v obranné fázi dobře organizovaná. Útočnou 
fázi společně s oběma útočníky a středními záložm'ky hodně podporovali krajní hráči (Lahm, 
Schweinsteiger, Schneider). 

Obr. 7 

Schweinsteiger Ballac:k Frings Schneider 

Lahm Metzelder Huth Friedrich 

Leh mano 

Charakteristika rychlého protiútoku 
V tomto utkání byl rychlý protiútok často využíván v útočné fázi. Nejčastěji to bylo opět 

krátkými přihrávkami nebo jednoduchými kombinacemi ve středu hřiště a následnými 
přihrávkami do křídelních prostorů na nabíhající útočníky nebo krajní hráče. Byly zde také 
snahy o dlouhé přihrávky vzduchem za obranou linii soupeře nebo kolmou přihrávku mezi 
obránce (několikrát byly tyto snahy zastaveny rozhodčími pro ofsajdové postavení). 
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úspěšné protiútoky 

(1) 53. min 

Založení: 
K založení protiútoku došlo ve střední zóně hřiště na levé straně hřiště (viz. obr. 8). PHčinou 

získání míče byla nepřesná přihrávka soupeře, kterou zachytil Schweinsteiger. Výchozí 
postavení hráčů při získání míče bylo 3 - 3 - 3 - 1 (viz. obr. 8). Postavení soupeře při ztrátě 
míče bylo 2- 3 - 1 -4 (viz. obr. 8). 

Vedení: 
Po jedné krátké přihrávce následuje přihrávka do křídelm'ho prostoru na Lahma, který vede 

míč do pokutového území, odkud zpětnou přihrávkou nachází nabíhajícího útočm'ka (viz. obr. 
9). Němci využili kombinaci založenou na přihrávce. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 9): jeden z obránců vyráží proti Lahmovi (obsazování 
hráče s míčem), další hráč ho zajišťuje. Zbylí bránící hráči se stahují do pokutového území 
(obsazování prostoru). Ekvádorští hráči prak:tikovali obrannou kombinaci založenou na 
vzájemném zajišťování. 

Zakončení: 

Útok byl zakončen střelou vedle brány. 

Klíčové body: 
- přechod hráče 1 na 1 

přesná zpětná přihrávka 

Obr. 8 

~ 

Mertesacker 

Huth ~ 

Friedrich ~ 

~ 

Lahm 

Frings 

Schneider 

o 
Schweinsteiger 

~ ~ 
Ballack ~ 

P Mlolski Klose ~ 

)! ) 

I"'"' 

~ 
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Obr. 9 

Lahn~Je 

Osmifmále: 

NĚMECKO - ŠVÉDSKO (2:0) 

Obecná východiska 
Také v tomto utkání vycházeli Němci ze základního rozestavení 4 - 4 - 2 (viz. obr. 1 0). Hra 

byla založená na posouvání obranného bloku všech hráčů na vlastní polovině, se snahou o 
rychlý přechod do útoku. Obranná čtveřice byla v obranné fázi dobře organizovaná Útočnou 
fázi společně s oběma útočníky a středními záložm'ky hodně podporovali krajní hráči (Lahm). 

Charakteristika rychlého protiútoku 
Nebyl tak často využívaným způsobem útočné činnosti. jako například v prvním utkání s 

Kostarikou. Bylo to dáno také ~ že Švédové, kteří již od 12. minuty prohrávali rozdílem 2 
branek a navíc od 35. minuty hráli pouze v deseti, se snažili zodpovědně bránit od vlastní 
poloviny a ihned po ztrátě núče se snažili dostat všichni za míč do obranného bloku. Němci se 
začali častěji dostávat do rychlých protiútoků až s přibývajícím časem, kdy se soupeř 
pokoušel o zvrat v utkání a více se tlačil do útoku. 

Úspěšné protiútoky 

1 7. min 

Založení: 
Protiútok byl založen na obranné polovině u pokutového území (viz. obr. ll). Příčinou 

získání míče byla nepřesná přihrávka soupeře, která byla příliš dlouhá a brankář ji zachytil. 
Výchozí postavení hráčů při získání míče bylo 2- 3 - 3 - 2 (viz. obr. ll). Postavení soupeře 
při ztrátě míče bylo 3 - 2- 4- 1 (viz. obr. ll). 
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Obr. 10 

Klose 

Schweinsteiger Ballack Frings Schneider 

Lahm Metzelder Mertesacker Friedrich 

Lebmann 

Vedení: 
Po odkopu brankáře následuje rychlá kombinace prvním dotykem (Ballack ---+ Schneider), 

po které vede míč individuálně Ballack. Ten pak přihrává střílejícímu útočníkovi. (viz. obr. 
12). Hráči praktikovali kombinace založené na přihrávce a činnosti "přihraj a běž". 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 12): levý obránce se stahuje k pokutovému území a 
následně vyráží proti stři1ejfcímu útočníkovi (obsazování hráče s míčem), oba dva stopeři se 
stahují do pokutového území, pravý obránce se vrací před pokutové území (obsazování 
prostoru). Švédi se pokoušeli o obrannou kombinaci založenou na vzájemném zajišťování. 

Obr. ll 

Lahm ~ Schweinste~ 

Frings 1 
~ ~ 

Mertesacker )/! Podolski 

'j! ~ 
Ballack 

Lehmann Metzelder Schneider Klose 

~ o Friedrich ~ ~ 
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Zakončení: 

Protiútok byl zakončen střelou, která skončila nad švédskou bránou. 

Obr. 12 

Lehmann 

Klíčové body: 
hra na 1 dotyk (zrychlení hry) 
přesná přihrávka 

výběr místa 

Čtvrtfinále: 

Schneider 

NĚMECKO - ARGENTINA (1:1, na penalty 4:2) 

Obecná východiska 
V tomto utkání vycházeli Němci také re základního rozestavení 4 - 4 - 2 (viz. obr. 13). 

Defenzivní činnost byla opět založena na posouvání obranného bloku všech hráčů. Obránci se 
snažili zakládat útoky hlavně ve spolupráci se záložníky, ve 2. poločase se také několikrát 
pokusili o dlouhou přihrávku za obránce soupeře na nabíhající útočníky. Záložní řada měla 
obranné i útočné úkoly rozděleny rovnoměrně. Oba dva útočníci se zodpovědně zapojovali do 
defenzivní činnosti mužstva 

Charakteristika rychlého protiútoku 
V 1. poločase byl tento způsob útočné činnosti využiván zřídka. Bylo to zapříčiněno kvalitní 

hrou soupeře v obranné fázi. Jeho defenziva byla dobře organizovaná, pozorná a nepouštěla 
Němce do rychlých protiútoků. Ve 2. poločase se Němcům několikrát povedlo přejít do 
útočné fáze rychlým protiútokem. Bylo to zejména dlouhými přihrávkami z vlastní poloviny 
až za obrannou linii soupeře. Tyto pokusy však byly většinou zastaveny praporkem 
pomezního rozhodčího nebo faulem argentinských hráčů ještě ve fázi vedení protiútoku. 
V prodloužení se hlavně soustředili, aby neinkasovali.O žádný rychlý protiútok se již 
nepokusili, i když byly situace, které k tomu nabádaly. 
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Úspěšné protiútoky 

V tomto utkání se neobjevily žádné úspěšné protiútoky. 

Obr. 13 

Klose 

Schweinsteiger BaUack Frings Schneider 

Lahm Metzelder Mertesacker Friedrich 

Lebmann 

Semifmále: 

NĚMECKO - ITÁLIE (0:2 po prodloužem') 

Obecná východiska 
I v semifinále vycházela hra Němců z rozestavení 4 - 4 - 2 (viz. obr. 14), došlo však ke 

dvěma změnám v záložní řadě. Schweinsteigera s Fringsem nahradili Borowski a Kehl. Tento 
fakt však nijak nezměnil způsob hry německého mužstva. 

Charakteristika rychlého protiútoku 
Němci se snažili využívat tento způsob útočné činnosti. Do rychlého protiútoku se dostávali 

hlavně po individuálních chybách soupeře. Využívali rychlou kombinační hru ve středu hřiště, 
přihrávky do křídelních prostorů nebo dlouhé přihrávky za obrannou linii soupeře. 

Úspěšné protiútoky 

(1) 34. min 

Založení: 
Protiútok byl založen na polovině hrací plochy (viz. obr. 15). Příčinou získání míče byla 

individuální chyba Pirla, který nepřesně přihrál. Výchozí postavení hráčů při získání míče 
bylo 4 - 4 - 2 (viz. obr. 15). Postavení soupeře při ztrátě míče bylo 2-2-3 - 3 (viz. obr. 15). 
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Obr. 14 

Klose 

Borowski Kehl Ballack Schneider 

Lahm Metzelder Mertesacker Friedrich 

Lehmann 

Vedení: 
Po přihrávce na střední vzdálenost následuje rychlá kombinace prvním dotykem (Klose ---+ 

Podolski) a přihrávka před pokutové území na Schneidera (viz. obr. 16). Němcům vyšla 
útočná kombinace založená na přihrávce a činnosti "přihraj a běž. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 16): Oba dva stopeři se stahuji do pokutovému území 
(obsazování prostoru), jeden z nich pak vyráží proti střflejfcfmu Schneiderovi (obsazování 
hráče s míčem), druhý se věnuje Klosemu (obsazování hráče bez míče). Pravý obránce se 
vrací k pokutovému území a chybující Pirlo se vrací před pokutové území. Šlo o obrannou 
kombinaci založenou na vzájemném zajišťování. 

Zakončení: 

Protiútok byl zakončen střelou, která skončila nad italskou bránou. 

Klíčové body: 
hra na 1 dotyk (zrychleni hry) 
přesná přihrávka a výběr místa 
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Obr 15 

~ 
Schneider 

Friedrich 

~ ~ Mertesacher 

~ i 
Klose Ke hl ) Metzelder 

~ ~ o 

Ballack ~ 
Podolski ~ Borowski Lahm 

~ 

Obr. 16 

' Schneider 

O 3. místo: 

NĚMECKO - PORTUGALSKO 

Obecná východiska 
V zápase o 3. místo došlo v základní sestavě Němců hned k několika zmenam, na 

rozestavění to ale vliv nemělo. Stále vycházeli ze systému 4 - 4 - 2 (viz. obr. 17). 
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V defenzivní činnosti měli hru založenou na posouvání obranného bloku všech hráčů. 
V obranné řadě se na levou stranu postavil Jansen, pozici druhého stopera převzal Nowotny a 
Lahm se posunul na pozici pravého obránce. Do útočné fáze se zapojovali pouze krajní 
obránci, i když ne v takové míře, jako jsme mohli vidět u Lahma v prvním zápase s 
Kostarikou, stopeři jen zakládaly útoky. Oba dva útočníci se snažili nabíhat do volných 
prostorů na přihrávky spoluhráčů a stejně tak se zapojovali i do kombinační hry mužstva. 
Podolski se pro míče stahoval do hloubi vlastní poloviny. 

Charakteristika rychlého protiútoku 
V tomto zápase se Němci pokoušeli o rychlý protiútok převážně rychlým vedením míče 

středem hřiště a jednoduchými kombinacemi prvním dotykem. Několikrát také využili dlouhé 
kolmé přihrávky za obránce na nabíhající útočníky a přihrávky do křídelních prostorů (Klose, 
Schneider) a to hlavně v době, kdy Portugalci změnili rozestavění pouze na tři obránce. 

Úspěšné protiútoky 

(1) 8. min 

Založení: 
Protiútok byl založen ve střední zóně hřiště na pravé straně (viz. obr. 18). Příčinou získání 

míče byla nepřesná přihrávka soupeře. Výchozí postavení hráčů při získání míče bylo 5 - 4 -1 
(viz. obr. 18). Postavení soupeře při ztrátě míče bylo 2- 5 -3 (viz. obr. 18). 

Obr. 17 

Klose 

Scbweinsteiger Kebl Frings Schneider 

Jansen Metzelder Nowotny Lahm 

Leh mano 

Vedení: 
Schweinsteiger se dostává k nepřesné přihrávce soupeře, kterou zachytil Schneider a po 

krátkém vedení míče posílá přihrávku za obránce na nabíhajícího Kloseho (viz. obr. 19). Šlo o 
kombinaci založenou na přihrávce. 
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Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 19): oba dva stopeři se stahují k pokutovému území 
(obsazování prostoru), jeden z hráčů sprintuje k Schweinsteigerovi. Obránci Portugalska 
praktik:ovali kombinaci založenou na vzájemném zajišťování. 

Obr. 18 

~ 
Jansen 

Podolski ')! 
~ 

Metzelder 
Klose 

~ 1 
Kehl ~ 

Frings 

Nowotny ~ 
Schweinsn ger 

Lahm ~ ~ 0 Schneidet 

Zakončení: 

Po naběhnutí za obránce zakončuje Klose útok střelou, která skončila vedle brány. 

Klíčové body: 
přesná přihrávka do běhu 
výběr místa (naběhnutí) 

Obr. 19 
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Grafické shrnutí 

Graf 1 nám ukazuje, jaká byla nejčastější příčina získání míče při založení rychlých 
protiútoků. Z grafu 2 zjistíme, jaký způsob založení protiútoku byl nejvíce uplatňován. 
Z dalších grafů můžeme vyčíst, nejčastější způsoby vedení (graf 3) a zakončení (graf 4) 
rychlých protiútoků. Při jejich realizaci byl využit určitý podíl herních činností. Mezi 
nejčetnějšími činnostmi, které Němci praktikovali jsou výběr místa, přihrávání a zpracování 
mfče. Naopak nejméně vyskytující se herní činností je obcházení soupeře (viz. graf 5). Tato 
zjištění poukazují na to, že Němci se snažili vést protiútoky spíše rychlou kombinací 
založenou na přihrávce (viz graf 6). Pokusy o individuální vedení útoku i s přecházením přes 
soupeře se až na výjimky (Lahm) neobjevily. 
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Způsob založení rychlého protiútoku 
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Graf3 

Způsob vedení rychlého protiútoku 
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Způsob zakončeni rychlého protiútoku 
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Graf S 

Podfl herních činností při realizaci rychlého protiútoku 
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Z grafu 7 můžeme vyčíst , jak dlouho trvala realizace jednotlivých rychlých protiútoků. 

Graf7 

Doba trvánf rychlého protiútoku 
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Graf 8 nám ukazuje, kolik hráčů se zapojilo do jednotlivých rychlých protiútoků. 

Graf8 

Počet zapojených hráčů v rychlém protiútoku 
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Z dalšího grafu zjistíme, jaký byl podíl obranných herních činností soupeřů Německa při 
realizaci německých rychlých protiútoků (graf 9). 

Graf9 

Podil obranných herních činnosti při reorganizaci soupeie proti rychlým 
protiútokům 
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Graf 1 O nám ukazuje, které obranné herní kombinace praktikovali soupeři Německa při 
reorganizaci obrany proti jejich rychlým protiútokům nejčastěji. 
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Na obrázku 20 jsou vyznačena místa založení rychlých protiútoků v jednotlivých zónách. 

Obr. 20 

I 
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Směr útoku 

Na obrázku 21 jsou vyznačena místa zakončení rychlých protiútoků. 

Obr. 21 
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ANGLIE 

Analýza sledovaných utkání 

Zápasy ve skupině: 

ANGLIE-PARAGUAY (1:0) 

Obecná východiska 
Angličané vycházeli ze základního rozestavění 4 - 4 - 2 (viz. obr. 22). V defenzivní 

činnosti byla jejich hra založena na posouváni obranného bloku osmi hráčů, oba dva útočníci 
se do obrané činnosti moc nezapojovali. Z obranné čtveřice se do útočné fáze zapojovali oba 
krajní obránci, stopeři se snažili zakládat útoky. Dlouhými míči do volných prostorů se snažili 
hledat nabíhajícího Owena nebo jejich přihrávky směřovali na vysokého Crouche, který se 
pokoušel prodlužovat míče. Krátkými přihrávkami pak zakládali útoky přes záložní řadu. V té 
byl hodně aktivní J. Cole, přes kterého šla spousta útočných akci. Ve středu pole hru 
,,režíroval" Gerrard, který rozděloval míče. 

Charakteristika rychlého protiútoku 
Angličané několikrát využili tohoto útočného herního systému v ofenzivní činnosti. 

Nejčastěji se pokoušeli o rychlé protiútoky především rychlými přihrávkami ve středu hřiště a 
následnými kolmými přihrávkami mezi obránce nebo přihrávkami do křídelních prostorů. 
Na ty si nejčastěji nabíhali Owen aJ. Cole. O individuální vedení protiútoku se několikrát 
pokusil J. Cole. 

Obr.22 

J. Cole Lampard Gerrard Beckham 

A. Cole Terry Ferdinand G. Neville 
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Úspěšné protiútoky 

(1) 22. min 

Založení: 
K založení protiútoku došlo na útočné polovině na levé straně hřiště (viz obr. 23). Příčinou 

získání míče byla nepřesná přihrávka soupeře, který se dostal pod tlak jednoho z napadajících 
hráčů. Výchozí postavení hráčů při získání míče bylo 3 - 2 - 2 - 3 (viz. obr. 23). Soupeřovo 
rozestavení při ztrátě míče bylo 4 - 3 - 1 - 2 (viz. obr. 23). 

Vedení: 
Po jednoduché kombinaci prvním dotykem (A. Cole -+ J. Cole -+ Lampard) následuje 

přihrávka na střední vzdálenost na útočníka, který z první sklepává před pokutové území na 
střelu (viz. obr. 24). Angličané využili útočné herní kombinace založené na přihrávce a 
činnosti "přihraj a běž". 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 24): Všichni hráči obranné řady se stahují 
k pokutovému území (obsazování prostoru), dva obránci pak vystupují proti střílejícímu 
Lampardovi (obsazování hráče s míčem). Levý a střední záložník se vracejí před pokutové 
území (obsazování prostoru). Defenzivní činnost byla založena na vzájemném zajišťování a 
zesíleném obsazování hráče s míčem. 

Zakončení: 

Útok byl zakončen střelou, kterou brankář chytil. 

Klíčové body: 
hra na I dotyk (zrychleni hry) 
výběr místa (naběhnutí 

Obr. 23 

~ Crouch ~ ~ ~ 
J. Cole Owen 

o ),! Lampard 
A. Cole 

Teny ~ 
Ferdinand Neville 

48 

Obr. 24 

\ )! \'jl 
~ 

A. Cole 



ANGLIE- TRINIDAD A TOBAGO (2:0) 

Obecná východiska 
Také v tomto utkání vycházela Anglie 'E základního rozestavění 4 - 4 - 2 (viz. obr. 25). 

Způsob hry se oproti prvnímu zápasu nezměnil. 

Obr. 25 

J. Cole Lampard Gerrard Beckham 

A. Cole Terry Ferdinand Carragher 

Charakteristika rychlého protiútoku 
V tomto utkání Angličané systém rychlého protiútoku moc nevyužívali. Situace, které 

k rychlým protiútokům nabádaly, často sami zpomalovali a přecházeli do postupného útoku. 
Když už ofenzivu vedli rychlým protiútokem, většinou to bylo dlouhou přihrávkou za obránce 
soupeře na nabíhající útočníky nebo krajní záložníky. 

Úspěšné protiútoky 

(1) 42. min 

Založení: 
K založení protiútoku došlo na obranné polovině ve střední části hřiště (viz obr. 26). 

Příčinou získání míče byl nepřesný výkop brankáře. Výchozí postavení hráčů při získání míče 
bylo 2- 2 - 3 - 3 (viz. obr. 26). Soupeřovo rozestavení při ztrátě míče bylo 1 - 3 - 4 - 2 (viz. 
obr.26 ). 

Vedení: 
Po krátké pňhrávce hlavou následuje dlouhá pňhrávka do křídelního prostoru na Beckhama, 

který centruje do pokutového území na nabíhajícího Crouche (viz. obr.27). Angličané 
praktikovali kombinaci založenou na přihrávce. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 27): jeden ze středních obránců se přesouvá do strany 
k Beckhamovi (obsazování hráče s míčem), pravý obránce si hlídá nabíhajícího Crouche 

49 



(obsazování hráče bez míče), druhý stoper a levý obránce se stahují do pokutového území 
(obsazování prostoru). Defenzivní hráči Trinidadu praktikovali vzájemné zajišťování. 

Zakončení: 
Protiútok byl zakončen po centru ze strany střelou vedle. 

Klíčové body: 
přesná dlouhá přihrávka 

Obr. 26 

J. Cole 1 
A. Cole Crouch 

~ ~ 
Terry <D ~ I Lamp: lrd 

~ 
Owen 

1 Gerrard 

~ y, ~ ~ 
Carragher 

Beckham 

Obr. 27 

Crouch ' 
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ANGLIE - ŠVÉDSKO (2:2) 

Obecná východiska 
I v posledním utkání ve skupině vycházela hra Anglie ze základního rozestavění 4 - 4 - 2 

(viz. obr. 28). Hned ve 4. minutě došlo k nucenému střídání, kdy kvůli zranění musel hřiště 
opustit Owen. Nahradil ho vysoký útočník Crouch, který se v tomto utkání věnoval defenzivní 
činnosti více než v předchozích zápasech. Společně s Rooneym se zapojovali do posouvání 
obranného bloku na vlastní polovině. V útočné fázi se způsob hry Anglie nezměnil. 

Obr. 28 

J. Cole Lampard Gerrard Beckham 

A. Cole Terry Ferdinand G. Neville 

Charakteristika rychlého protiútoku 
V tomto utkání Angličané využili systém rychlého protiútoku několikrát. Ale většinu slibně 

se rozvíjejících akcí Švédové včas přerušili nebo zastavili. Protiútoky byly nejčastěji vedeny 
kombinacemi ve středu hřiště a následnými přihrávkami mezi nebo za obránce. O individuální 
vedení se tentokrát pokoušel Lampard. 

Úspěšné protiútoky 

(1) 7. min 

Založení: 
K založení protiútoku došlo na polovině hřiště (viz obr. 29). Příčinou získání míče bylo 

zdvojení hráče soupeře a následné zachycení jeho nepřesné přihrávky. Výchozí postavení 
hráčů při získání míče bylo 4- 3 - l - 2 (viz. obr. 29). Soupeřovo rozestavení při ztrátě míče 
bylo 4 - 1 - 2- 3 (viz. obr. 29). 

Vedení: 
Po krátké přihrávce (Beckham --+ Lampard) následuje individuální vedení míče středem 

hřiště až k pokutovému území (viz. obr.30). Hráči využili kombinaci založenou na přihrávce. 
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Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 30): Všichni hráči obranné řady se stahují 
do pokutového území (obsazování prostoru), střední záložník se vrací s Lampardem 
(obsazování hráče s míčem). Šlo o obrannou kombinaci založenou na vzájemném zajišťování. 

Zakončení: 

Útok byl zakončen střelou zpoza pokutového území, kterou brankář chytil. 

Klíčové body: 
- rychlé vedení míče 

Obr. 29 Obr. 30 

Carragher Ferdinand Teny A. Cole 

~ ~ ~ 

~ Hargreaves -
Lampard ~. Cole 

- .:) I \ . , 
Beckham 

~ -
Crouch Rooney 

~ ~ ~ ~ 

I 

Osrnifinále: 

ANGLIE - EKVÁDOR (1:0) 

Obecná východiska 
V osmifinále změnili Angličané základní rozestavění. V tomto utkání vycházeli ze 

systému 4 - 1 - 4 - 1 (viz. obr. 31). Před obrannou čtveřicí operoval v roli defenzivního 
záložm'ka Carrick. Před ním hrála čtyřčlenná záloha v tradičním složení. Jediným vysunutým 
hrotem byl Rooney. 

Charakteristika rychlého protiútoku 
V tomto utkání byla většina rychlých protiútoků Anglie přerušena nebo zastavena ještě 

před pokutovým územím soupeře. Nejčastěji byl veden útok kombinacemi středem hřiště 
nebo přihrávkami na střední vzdálenost a následnou přihrávkou mezi nebo za obránce na 
nabíhajícího Rooneyho. 
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Obr. 31 

J. Cole Lampard Gerrard Beckham 

Carrick 

A. Cole Terry Ferdinand Hargreaves 

Úspěšné protiútoky 

(1) 72. min 

Založení: 
Protiútok byl založen ve vlastním pokutovém území. Příčinou získání míče byl nepřesný 

centr jednoho z hráčů soupeře, který brankář chytil (viz obr. 32). Výchozí postavení hráčů při 
získání míče bylo 1- 5-1 -2 - 1 (viz. obr. 32). Soupeřovo rozestavení při ztrátě míče bylo 
2- 3 - 1 - 3 - 1 (viz. obr. 32). 

Vedení: 
Robinson dlouhým výkopem nachází Rooneyho, který se uvolňuje přes bránícího hráče a 

postupuje do pokutového území, odkud nachází zpětnou přihrávkou Lamparda (viz. obr. 33). 
Kombinace byla založena na přihrávce. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 33): Jeden ze stoperů brání Rooneyho (obsazování 
hráče s míčem), druhý se stahuje do pokutového území (obsazování prostoru). Oba dva krajní 
obránci a střední záložníci se také vracejí do pokutového území (obsazování prostoru). Hráči 
Ekvádoru se vzájemně zajišťovali. 

Zakončení: 

Útok byl zakončen střelou, která skončila nad bránou Ekvádoru. 

Klíčové body: 
dlouhá přihrávka do volného prostoru 
hra1na1 
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Obr. 32 

~ Rooney ~ 

~ Beckham 
A. Cole Terry Ferdinand 

)( 
Hargreaves 

Čtvrtfinále: 

Obr. 33 

~ .... · 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\~ 

ANGLIE - PORTUGALSKO (0:0, na penalty 1:3) 

Obecná východiska 

Lampard 

\ 
\ 

Ve čtvrtfinále proti Portugalsku vycházeli Angličané ze stejného základní rozestavění 
jako v osmifinále, a to 4- 1 -4- 1 (viz. obr. 34). Před obrannou čtveřici tentokrát operoval 
v roli defenzivního záložníka Hargreaves. Před ním hrála opět tradiční čtyřčlenná záloha. 
Jediným vysunutým hrotem byl i v tomto utkání Rooney. 

Charakteristika rychlého protiútoku 
I v tomto utkání byla většina rychlých protiútoků Anglie přerušena nebo zastavena ještě 

před možným ohrožením soupeřovi branky. Tento útočný herní systém využívali převážně 
pouze do té doby, než byl vyloučen Rooney. Krátce po jeho vyloučení změnili Angličané 
rozestavění na 4 - 1 - 3 - 1 a jediným útočným hrotem tak byl Crouch, což není "brejkový'' 
typ a navíc se soustředili převážně na defenzivní činnost. V prodloužení pak měli dvakrát 
možnost přejít do rychlého protiútoku, ale jejich snaha byla ještě v počátku přerušena faulem 
soupeře. 

Úspěšné protiútoky 

V tomto utkání se neobjevily žádné úspěšné protiútoky. 
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Obr. 34 

-
I \ 

' Roooey I 

J. Cole Lampard Gerrard Beckbam 

Bargreaves 

A. Cole Terry Ferdinand G.NeviUe 

Robinson 

Grafické shrnutí 

Nejčastější příčinou získání míče byla u Angličanů ve všech případech nepřesná přihrávka 
soupeře (graf ll). Graf 12 nám ukazuje, že k založení protiútoků došlo jen po získání míče 
v průběhu hry v poli nebo brankářem. Nejpraktikovanější způsoby vedení a zakončení 
vyčteme z grafu 13 respektive z grafu 14. 

Graf ll 
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Graf12 

Způsob založení rychlého protiútoku 
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Graf13 
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Graf14 

Způsob zakončeni rychlého protiútoku 

3T-------------------------------------
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po indi\liduálnim vedeni míče po přihrá~e stl'edem hiíště 
mezi bránici hráče 

Způsob zakončeni 

po pl'ihrá~e z ki'fdelního 
(krajního) prostoru 

Mezi nejčetnějšími herními činnostmi vyskytujících se při realizaci rychlých protiútoků 
Angličanů jsou výběr místa a přihrávání. Oproti realizaci rychlých protiútoků německými 
hráči se častěji vyskytuje obcházení soupeře, což je dáno schopnostmi hráčů (Rooney, J. 
Cole) pracovat s míčem ve velké rychlosti (viz. graf 15). 
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Graf 16 nám ukazuje, že nejvíce využitou herní kombinací, kterou Angličané při rychlých 
protiútocích praktikovali, byla kombinace založená na přihrávce. 

Graf16 

Podll útočných herních kombinaci při realizaci 
rychlých protiútoků mužstva Anglie 
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Z grafu 17 vyčteme dobu trvání jednotlivých rychlých protiútoků, z grafu 18 pak počet hráčů 
zapojených do rychlých protiútoků. 

Graf17 

Doba trvání rychlého protiútoku 
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Graf18 

Počet zapojených hráčů v rychlém protiútoku 
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Z dalších grafů zjistíme, jaký byl podíl obranných herních činností soupeřů Anglie při 
realizaci jejich rychlých protiútoků (graf 19) a jaký byl podíl praktikovaných obranných 
herních kombinací při reorganizaci obrany proti anglickým rychlým protiútokům (graf 20). 
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Graf20 
---------------------------------------------------------, 

Podíl obranných herních kombinací při 
reorganizaci soupeře proti rychlým protiútokům 
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Na obrázku 35 jsou vyznačena místa založení rychlých protiútoků v jednotlivých zónách. 

Obr. 35 
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Na obrázku 36 jsou vyznačena místa zakončení rychlých protiútoků. 

Obr. 36 

----- ---------~---------------------- ----- ---- ---- ------------------1--------------

---- -------- ---r-----------+-------------1- --- ------ ----

NIZOZEMSKO 

Analýza sledovaných utkání 

Zápasy ve skupině: 

NIZOZEMSKO - SRBSKO a ČERNÁ HORA (1:0) 

Obecná východiska 
Základní rozestavení holandského týmu bylo 4- 3 - 3 (viz. obr. 37). Brankář se většinou 

snažil zakládat útoky dlouhými výkopy, které nejčastěji směřovaly na Van Nisterlooye nebo 
do křídelních prostorů. Před obrannou čtveřicí, která zakládala útoky také dlouhými 
přihrávkami do křídelních prostorů nebo krátkými přihrávkami přes záložní řadu, působila 
tříčlenná záložní řada. Van Nisterlooye na hrotu útoku doplňovali Robben a Van Persie, kteří 
působili v roli křídel a oba dva se zapojovali i do defenzivní činnosti mužstva. 

Charakteristika rychlého protiútoku 
Rychlé protiútoky vedli Holanďané především rychlými kombinacemi a následnými 

přihrávkami na hrotové hráče. Několikrát se také pokusili o individuální vedení protiútoku 
(hlavně Robben). 
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Úspěšné protiútoky 

(1) 17. min 

Založení: 
Protiútok byl založen u vlastního pokutového území, na pravé straně hřiště (viz obr. 38). 

Nizozemci se dostali k míči po vyhraném hlavičkovém souboji. Výchozí postavení hráčů při 
získání míče bylo 1-5-2 - 2 (viz. obr. 38). Soupeřovo rozestavení při ztrátě míče bylo 2 -
1 - 3 - 3 - 1 (viz. obr. 38). 

Vede1ú: 
Po zpracování míče následuje dlouhá přihrávka za půlící čáru na Van Persieho, který 

přihrávkou z první posílá do samostatného úniku nabíhajícího Robbena (viz. obr. 39). Šlo o 
útočnou kombinaci založenou na přihrávce. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 39): Oba dva obránci, za které jde přihrávka, se 
pokusili o součinnost při vystavení soupeře do postavení mimo hru, poté se sprintem vracejí 
k rozběhnutému Robbenovi. 

Zakončení: 

Útok skončil brankou. Byl zakončen střelou kolem brankáře, po předchozím naběhnutí 
z vlastní poloviny na přihrávku za bránící hráče a rychlým vedením míče až do pokutového 
území soupeře. 

Klíčové body: 
přihrávka prvním dotykem 
výběr místa (naběhnutl') 

Obr. 37 

Robben Van Persie 

Cocu VanBommel 
Schneider 

Van Bronckllorst Mathijsen Ooijer Heitinga 
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Obr 38 
Van Nisterlooy VanBommel 

~ ~ o )( Heitinga 

VanPersi ~ Ooijer 

~ -~- )ť 
Sneider 

~ 
~ J 

R< bben 
Cocu Mathijsen 

~ 
Van Bronckhors1 

Obr. 39 

Van Persie 

;~-
_ ... 

...... -

NIZOZEMSKO- POBŘEŽÍ SLONOVINY {2:1) 

Obecná východiska 

~ 

...... ----
1e VanBommel 

......... 

I ve druhém utkání ve skupině bylo základní rozestavení 4- 3 - 3 (viz. obr. 40). Způsob 
hry holandského týmu se od předešlého zápasu nijak nezměnil. 
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Obr. 40 

Robben Van Persie 

Cocu VanBommel 
Schneider 

Van Bronckhorst Matbijsen Ooijer Heitinga 

Charakteristika rychlého protiútoku 
Nejčastěji se Holanďané snažili vést protiútoky rychlými kombinacemi ve středu hřiště a 

následnými přihrávkami za stopery soupeře na Van Nisterlooye nebo přihrávkami do 
křídelních prostorů na nabíhající hráče. Několikrát se také pokusili o průnikové přihrávky 
mezi obránce. 

Úspěšné protiútoky 

(1) 50. min 

Založení: 
Protiútok byl založen u středového kruhu, kde se dostává k odraženému míči Van Nisterlooy 
(viz. obr. 41). Výchozí postavení hráčů při získání míče bylo 4- 1 - 4 - 1 (viz. obr. 41). 
Soupeřovo rozestavení při ztrátě míče bylo 3 - 2 - 3-2 (viz. obr. 41). 

Vedení: 
Po přihrávkách na kratší a střední vzdálenost následuje přihrávka do křídelního prostoru na 

Robbena, který přihrává nabíhajícímu Van Nisterlooyovi před pokutové území (viz. obr. 42). 
Kombinace byla založena na přihrávce a činnosti přihraj a běž". 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 42): Všichni tři obránci se stahují do pokutového 
území (obsazování prostoru), přičemž jeden znich pak vyráží proti Van Nisterlooyovi 
(obsazování hráče s míčem). S Robbenem se vrací jeden ze záložníků (obsazování hráče bez 
míče). Hráči praktikovali kombinaci založenou na vzájemném zajišťování. 

Zakončení: 
Útok skončil brankou. Byl zakončen střelou kolem bnmkáře, po předchozím naběhnutí 

z vlastní poloviny na přihrávku mezi bránící hráče a rychlým vedením míče až do pokutového 
území soupeře. 
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Klíčové body: 
přehled o situaci 
přesná přihrávka na nabíhajícího hráče 

Obr. 41 

Van Persie 

~ Boulabrou: -
~ ~ 

Ooijer 

~ Cocu 

~ Van der Vaart Mathijser 
isterlooy 

o Van Bronckhorst 

~ ~ ~ VanBommel 

Robben 
)! ~ 

Obr. 42 

Cocu 

VanderVaart 

4--~~--:;1 
~---+---~ Robben 

65 



NIZOZEMSKO - ARGENTINA (0:0) 

Obecná východiska 
V posledním utkání ve skupině zůstalo základní rozestavení 4 - 3 - 3 (viz. obr. 43)~ avšak 

k řadě změnám došlo v základní sestavě holandského týmu. Způsob hry se opět nezměnil. 

Obr. 43 

J 

' ~ Nioterlooy 

Kujt 
, 
J Van Persie 

Cocu Van der Vaart 
Schneider 

DeCier Ooijer Boulahrouz Jaliens 

VanderSar 

I 
Charakteristika rychlého protiútoku 

Nebyl tak často využívaným způsobem útočné činnosti jako v předešlých dvou zápasech. 
Bylo to dáno také tím, že Argentinci zodpovědně a pozorně bránili a nedávali Nizozemcům 
příležitosti k protiútokům. Některé situace, které se jevili pro Nizozemsko slibně, byly již 
v počátku zastaveny faulem. 

Úspěšné protiútoky 

V tomto utkání se neobjevily žádné úspěšné protiútoky. 

Osmifinále: 

NIZOZEMSKO- PORTUGALSKO (0:1) 

Obecná východiska 
I v posledním utkání Holanďanů na šampionátu zůstalo základní rozestavení 4 - 3 - 3 (viz. 

obr. 44). Základní sestava opět nezůstala ve stejném složení. Do obranné čtveřice se vrátili 
Van Bronck:horst a Mathijsen, na pravou stranu se přesunul Boulahrouz. Do záložní řady se 
vrátil Van Bommel. Na hrot útoku se posunul Kuyt. Holanďané praktikovali stejný způsob 
hry jako v ostatních utkáních. 
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Charakteristika rychlého protiútoku 
Nejčastěji se Holanďané snažili vést protiútoky rychlými kombinacemi ve středu hřiště a 

následnými přihrávkami do křídelních prostorů na nabíhající hráče (Kuyt, Robben, Van 
Persie). Několikrát se také pokusili o průnikovou přihrávku mezi obránce na Kuyta. Byla zde 
i snaha Robbena o individuální vedení. 

Obr. 44 

I 

-(Kuyt 
\ 

Robben "--
I Van Persie 

Cocu VanBommel 
Sehneider 

Van Bronckhorst Matbijsen Ooijer Boulahrouz 

Van derSar 

I 

Úspěšné protiútoky 

(1) 80. min 

Založení: 
Protiútok byl založen u středového kruhu (viz obr. 45). Nizozemci se dostali k míči po 

vyhraném osobním souboji. Výchozí postavení hráčů při získání míče bylo 2 - 2 - 3 - 2 (viz. 
obr. 45). Soupeřovo rozestavení při ztrátě míče bylo 3-2 - 1 - 2 (viz. obr. 45). 

Vedení: 
Schneider dává kolmou přihrávku mezi bránící hráče na nabílugícího Kuyta (viz. obr. 46). 

Nizozemcům se povedla kombinace založená na přihrávce. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 46): Oba dva obránci, mezi které směřuje přihrávka, 
se snaží vrátit s nabíhajícím útočníkem. Třetí hráč obranné řady se stačí stáhnout pouze před 
pokutové území. Stopeři se pokoušeli o součinnost při vystavení soupeře do postavení mimo 
hru. 

Zakončení: 

Útok byl zakončen střelou do brankáře. 
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Klíčové body: 
přehled o situaci 
naběhnutí mezi obránce 
přesná průniková přihrávka 

Obr. 45 

Van Bronckhorst 

Cocu 

~ Heitinga 

~ Vand PI" 

Schneider, 
Vaart 

Ooijer 

~ VanPers b 

Obr. 46 

~ 
Robben 
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~ 
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Schneider~------ ------t---! _ l -~--=--=---=--="'--==-----.......1 ~ 

~ _____. 
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Grafické shrnutí 

Z grafu 21 vyčteme příčiny získání míče při založeni holandských rychlých protiútoků, graf 
22 pak ukazuje, že ve všech čtyřech případech došlo k založeni v průběhu hry. Nejvice 
uplatňované způsoby vedeni a zakončeni rychlých protiútoků Nizozemska zjistíme z grafů 23 
a 24. Mezi nejčetnějšími herními činnostmi vyskytujících se při realizaci rychlých protiútoků 
holandského týmu jsou výběr místa, zpracování a přihrávání. (viz. graf 25). Několikrát se 
především Robben pokoušel o individuální vedeni rychlého protiútoku i s obcházením 
soupeře. Z útočnich herních kombinací využívali hlavně kombinace založené na přihrávce 
(viz. graf26). 

Graf21 
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Způsob založení rychlého protiťitoku 
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Graf23 

Způsob vedení rychlého protiútoku 
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Graf25 
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Graf26 

Podíl herních činností při realizaci rychlého 
protiútoku 
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Graf 27 nám ukazuje dobu trvání rychlých protiútoků. Z grafu 28 můžeme vyčíst, jaký byl 
počet zapojených hráčů v jednotlivých protiútocích. Grafy 29 nám ukazuje, jaký byl podíl 
obranných herních činností soupeřů Německa při realizaci německých rychlých protiútoků, 
graf 30 pak ukazuje, které obranné herní kombinace praktikovali soupeři Německa při 
reorganizaci obrany proti jejich rychlým protiútokům nejčastěji. 

Graf27 
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Graf29 
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Na obrázku 47 jsou vyznačena místa založení holandských protiútoků. 

Obr. 47 
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Obrázek 48 ukazuje místa zakončení. 

Obr. 48 
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v , 

CESKA REPUBLIKA 

AnalÝZa sledovaných utkáni 

Zápasy ve skupině: 

ČR- USA (3:0) 

Obecná východiska 
Základní rozestavení našeho týmu bylo 4 - 1 - 4 - 1 (viz. obr. 49). Hra byla založená na 

posouváni obranného bloku všech hráčů na vlastni polovině, se snahou o rychlý přechod do 
útoku. Brankář se snažil zakládat útoky dlouhými výkopy,. které nejčastěji směřovaly na 
jediného vytaženého útočníka. Obranná čtveřice byla v obranné fázi dobře organizovaná. Do 
útočné fáze se zapojovali hlavně krajní obránci,. střední obránci se pouze snažili o zakládání 
útoků. Před obrannou čtveřici působil v roli štítového záložnika ~ který měl převážně 
obranné úkoly,. snažil se rozdělovat míče. Záložní čtveřice měla rozděleno rovnoměrně 
obranné i útočné úkoly. Docházelo k prolfnáni obou středních záložm'ků při nabíhání k útočné 
linii i k vlastnímu pokutovému území. Jediným útočným hrotem byl Koller (po jeho zranění 
Lokvenc), který se snažil vyhrávat hlavičkové souboje po dlouhých nákopech zezadu, popř. 
sklepávat míče na nabíhající středové hráče. 

Obr. 49 

-
I 

KoBer 
\ , I 

PlaJil Nedvěd ._ Rosieký Poborský 

Gal:ísek 
Jankulovski Grygera 

Ujfaluli Rozehnal 

Čeeh 

Charakteristika rychlého protiútoku 
Byl často využívaným způsobem naší útočné činnosti a to hlavně v l. poločase. Jelikož jsme 

neměli klasického "brejkového" útočníka, k rychlým protiútokům jsme hodně využívali 
krajních hráčů (obránců i záložníků). Po jednoduchých kombinacích prvním dotykem ve 
středu hřiště (nejčastěji Rosický, Nedvěd) nebo rychlých krátkých přihrávkách směřovali buď 
dlouhé nebo středně dlouhé přihrávky do křídelních prostorů, odkud následovaly centry do 
pokutového území. O individuální vedeni útoku se kromě Rosického nikdo nepokusil. 
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Úspěšné protiútoky 

(1) 5. min 

Založení: 
K založení protiútoku došlo na vlastní obranné polovině ve středu hřiště (viz. obr. 50). 

Příčinou získáni miče byl nepřesný výkop brankáře, který se pokoušel o rychlé založení útoku 
svého týmu. Výchozí postavení hráčů při získání miče bylo 2 - 2 - 4 - 2 (viz. obr. 50), když 
se Grygera nestihl vrátit po naší standardní situaci do obranné řady a pohyboval se na úrovni 
Kollera. Postavení soupeře při ztrátě mfče bylo 3 - 2 - 2 - 3 (viz. obr. 50). 

Obr. 50 

Poborský 

)( 
Rozehnal 

Grygera ): 

~ Koller 

Vedení: 

Jankulovski 

o 

Galásek 

Po jednoduché kombinaci prvním dotykem (Nedvěd -+ Rozelmal) ve středu hřiště následuje 
dloubá přihrávka do křídelního prostoru na nabírugícího Grygeru, který centruje na Kollera na 
první tyč (viz. obr. 51). Naši hráči využili při realizaci protiútoku útočnou hemi kombinaci 
založenou na přihrávce. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 51): krajnf obránce zabíhá do kfldelm'ho prostoru ke 
Grygerovi se snahou zabránit centru, oba dva stopeři se vracejí s nabíhajícím Kotlerem na 
první tyč, čtvrtý obránce se věntije Pla§ilovi, který se dostává na zadni tyč (obsazování hráče 
bez míče). Hráči zde praktikovali obrannou herní kombinaci založenou na přebírání hráčů. 
Velké vápno pak kontroluje svým pohybem defenzivní sffedový hráč Reyna (obsazování 
prostoru). 

Zakončení: 

Protiútok byl zakončen hlavou po předchmjfcím naběhnutí na centr z kfídelm'ho prostoru a 
skončil brankou. 
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Klíčové body: 
- přehled o situaci 
- výběr optimálnibo řešení 
- přesná přihrávka 

Obr. 51 
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t ...... 

Rozehnal 

~ Janlrulovski , , , 

ČR -GHANA (0:2) 

Obecná východiska 
Základní rozestavení n*ho týmu také v zápase s Ghanou bylo 4 - 1 - 4 - 1 (viz. obr. 52). 

Opět zde před obrannou čtveřici působil v roli štítového záložníka Galásek a jediným 
útočným hrotem byl tentokrát Lokvenc~ od kterého se čekalo~ že se bude snažit převzít úkoly, 
které měl v prvním utkání Koller. tj. vyhrávat hlavičkové souboje po dlouhých nákopech 
zezadu, popř. sklepávat míče na nabfhajici stfedové hráče. 

Charakteristika rychlého protiútoku 
Opět zde byly snahy Rosického o individuální akce (hlavně středem hřiště), které byly 

ovšem ztížené rychlostí a důrazem v osobních soubojich ghanských hráčů. Při dlouhých 
přihrávkách na vysunutého Lokvence často docházelo ke ztrátám míče. PHčinou byla jejich 
nepfesnost nebo útočníkovo prohrávané vzdušné i pffzemni souboje. Největši problémy jsme 
ghanským bráči\m dělali rychlým presinkem ve středu hřiště a následnou rychlou kombinaci a 
kolmou přihrávkou. 
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Obr. 52 

-
I \ 

' I 

Plalil Nedvěd - Rosiekt Poberskt 

Galúek 
Jankulovski Grygera 

Ujfaluli Rozehnal 

Čech 

Úspěšné protiútoky 

(1) 12. min 

Založení: 
K založeni rychlého protiútoku došlo na polovině hřiště ve středu hraci plochy, kde se míče 

zmocnil Ujfaluši po nepfesné přihrávce soupeře (viz obr. 53). Výchozí postaveni našich hráčů 
při získání míče bylo 2 - 4 - 3 - 1 (viz. obr. 53). Postaveni soupeře při ztrátě míče bylo 4 - 1 
- 3 - 1 (viz. obr. 53) 

Vedeni: 
Ujfaluši prvnún dotykem přihrává Rosickému, který mezi dvěma záložníky individuálně 

vede míč středem hřiště až před pokutové území. Tam krátkou přihrávkou posílá míč 
nabíhajícímu Nedvědovi (viz. obr. 54). Byla zde provedena útočná kombinace založená na 
přihrávce. 

Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 54): čtveřice obránců se shlukuje k sobě (obsazováni 
prostoru). Dva záložníci se stahuji k Rosickému,. který mezi nimi probfhá (obsazováni hráče 
s míčem). V ten moment proti němu vystupuje jeden ze středních obránců. S ~jicím 
Nedvědem se vrací střední záložník (obsazováni hráče bez míče). Obránci se zde snažili o 
~emné zajištěni. přebírání hráčů i zesílené obsazováni hráče s míčem. 

Zakončeni: 

Protiútok byl zakončen střelou po naběhnutí mezi obránce. kam směřovala krátká přihrávka. 

Klíčové body: 
- přehled o situaci 
- přesná přihrávka 
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Obr 53 . 

Grygera 

Pohorský ~ 
Galásek 

)! 'íl 

1 
~N~l ~faluši Rozehnal 

)! Lokvenc I ~ ~ ) Jankulovski 

i! ~ R ~sický 

)! 
Plašil ~ 

Obr. 54 

ČR- ITÁLIE (0:2) 

Obecná východiska 
I v tomto utkání vycházel náš tým z rozestavení 4 - 1 - 4 - I (viz. obr. 55). Zatímco oba 

krajní obránci se snažili podporovat útočnou fázi našeho týmu, střední obránci se pokoušeli 
pouze o rozehrávání akcí. V roli štítového záložníka tentokrát již od začátku operoval Polák, 
který ovšem na hřišti strávil pouze první poločas, neboť byl na jeho konci vyloučen. Jediným 
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útočníkem, který se neustále snažil dělat problémy italské obraně, byl Baroš. Toho se naši 
hráči snažili hledat dlouhými přihrávkami. Dostával se tak do situací, ve kterých sváděl 
nerovné souboje s převahou italských obránců, neboť nebyl účinně podporován svými 
spoluhráči. 

Obr. 55 

Plašil Poborský 

Polák 
Jankulovski Grygera 

Rozehnal Kováč 

Charakteristika rychlého protiútoku 
Také v posledním utkání ve skupině se naši hráči snažili o rychlé protiútoky, ale od chvíle, 

kdy se Italové ujali vedení (26. minuta) a po ztrátě míče se rychle stavěli do obraného 
bloku,k tomu neměli moc příležitostí. Když se jim naskytla možnost, tak se převážně snažili 
dopravit míč jedinému útočm'lmvi. Buď to bylo po rychlé kombinaci krátkých přihrávek nebo 
po 1 - 2 krátkých přihrávkách a následné dlouhé přihrávce do prostoru jeho nabíhání. 
Úspěšnost těchto způsobů protiútoku závisela hlavně na dobrém Barošově zpracování a krytí 
míče, neboť byl neustále obklopen pfesilou italských obránců. Oproti předešlým utkáním se 
již méně vyskytly přihrávky do křídelních prostorů na nabíhající krajní luáče, odkud pak 
směřovaly přihrávky do pokutového území. Objevilo se zde také naběhnutí stfedových hráčů 
mezi nebo :za italské střední obránce (Nedvěd). 

Úspěšné protiútoky 

(1) 14. min 

Založení: 
K založení akce došlo na vlastní polovině hřiště ve středovém kruhu (viz. obr. 56). Příčinou 

získání míče byla nepřesná přihrávka soupeře, který se dostal pod tlak jednoho z napadajících 
hráčů. Výchozí postavení našich hráčů při získání míče bylo 4-4- 2 (viz. obr. 56), když se 
Rosický pohyboval v pozici druhého útočníka a společně s Barošem atakovali italskou 
rozehrávku. Postavení soupeře při ztrátě míče bylo 2 - 3 - 2 - 1 - 2 (viz. obr. 56). 
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Vedení: 
Nedvěd se dostal k nepřesné rozehrávce soupeře a ihned z první posílá dlouhou přihrávku za 

obranu na nabíhajícího hrotového hráče (viz. obr. 51). Hráči se pokusili o kombinaci 
založenou na přihrávce. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 57): jeden ze stoperů (Cannavaro) svádí běžecký 
souboj s Barošem o míč (obsazování hráče bez míče) a snaží se ho vytlačit směrem ven 
z pokutového území, po krátkém osobním souboji se od něj míč odráží na rohový kop. Zbylí 
hráči se vracejí do pokutového území (obsazování prostoru). Obránci Itálie se snažili zajistit 
Cannavara. 

Obr. 56 

Jankulovski Plašil ~ 

~ 
Rozehnal ~ Baroš ~ 

o Jl I 
)! edvěd ~ Kováč 

~ - - Rosický )! 
Polák ~ 

Grygera ~ 
Pohorský 

Obr. 57 

81 



Zakončení: 
Protiútok skončil rohovým kope~ když po osobním souboji Baroše s Cannavarem se míč 

odrazil od italského obránce mimo hrací plochu. 

Klíčové body: 
tlak na soupeře 
přehled o situaci 

Grafické shrnutí 

Nejčastějšími příčinami získání míče českého týmu byly nepřesné přihrávky soupeře a 
zmocnění se odražených míčů (graf 31 }, k založeni protiútoků došlo většinou po získání míče 
v průběhu hry v poli nebo brankářem (graf 32). 

Graf31 

Graf32 

Způsob získání míče při založeni RPÚ 
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Graf 33 nám ukazuje, které zpiisoby vedeni rychlého protiútoku čeští hráči uplatňovali. 

Graf33 

Způsob vedeni rychlého protiútoku 
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Způsob vedeni 

Z grafu 34 ~istíme praktikované způsoby zakončeni rychlých protiútoků. 

Graf34 

Způsob zakon~eni rychlého protiútoku 
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Mezi nejčetnějšimi herními činnostmi vyskytujících se při reaimtci rychlých protiútokii 
našich hráčů jsou výběr místa a přiluávání. Naopak nejméně vyskytující se herní činnosti je 
obcházení soupeře (viz. graf 35). Tato čísla poukazuji na to:o že v týmu nebylo vice hráčů typu 
Rosického (.rychlý, vysoká technická úroveň, přímočarost), který se snad jako jediný pokoušel 
o rychlé vedení útoku i s přecbázenim přes soupere a tým se spiše snažil využfvat rychlou 
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kombinaci a kolmé přihrávky. Z útočných herních kombinací využívali hráči hlavně 

kombinace založené na přihrávce (viz. graf 36). 

Graf35 
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Graf36 
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Podíl útoaných hemlch kombinaci při realizaci 
rychlých protiútoků mužstva Česka 
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Z grafu 37 a 38 můžeme vyčíst, že pokud byl do útoku zapojen menší počet hráčů (dva až tři), 
jeho realizace trvala kratší dobu. 
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Graf37 

Doba trvání rychlého protiútoku 

16 r-- ---~ 

14 {-------·------------ ·---------------- r--t--i 

12 ~-------~----- --------· -·---·- ·· ·---·----------- ~ 
.--- .-- .-- I 

~ 10 1- .--- --------- H 

.; : c- = ~~ ~ = = -~ -- ~~ 
4 

2 

~---

I 
T 

i--

---

r------ r------

1--- 1-

r------ t---- '----- --- ---l 
I 

- -- ... -- ···--· --- H 
o~~~~~--~--~~~~~,_~~~~-r~~ 

56(!in l14(~in 153(2~in (1) I (2) (3) (1) (2) 
5.min 76.min 

ČR-USA 

12.min 29.min 43.min 

ČR-GHA 

Utkáni 

ČR - ITA 

Graf38 

Počet zapojených hráčů v ryhlém protiútoku 
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Graf 39 a 40 nám ukazuje, které obranné herní činnosti a herní kombinace soupeř praktikova! 
proti úspěšným rychlým protiútokům českého týmu. 
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Na obrázku 58 jsou vyznačena jednotlivá místa založení rychlých protiútoků v určitých 
zónách hřiště. Na obrázku 59 pak místa zakončení. 

Obr. 58 
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JAPONSKO 

Analýza sledovaných utkáni 

Zápasy ve skupině: 

JAPONSKO- AUSTRÁLIE (1:3) 

Obecná východiska 
Herní úkoly japonského týmu vycházely ze 7Akladniho rozestavení 3 - 4 - 1 - 2 (viz. obr. 

60). Před tříčlennou obrannou řadou, která se snažila zakládat útoky předevšfm krátkými 
přihrávkami (hlavně v 1. poločase), operovala čt.Yfčlenná záloha, jejichž krajní hráči se 
v některých připadech při defenzivni činnosti zatahovali až na úroveň obránc6 a při ofenzivní 
činnosti podporovali útok svého mužstva.. Oba strednf záložníci se prolínali při pohybu 
k útočné i obranné linii. Podhrotovým hráčem byl Nakamura., který působil v roli ~7Jru" 
týmu. Snažil se ze stredu hfiště rozdělovat míěe a produkovat finální přihrávky do zakončení. 
Oba dw útočnici se často snažili nabíhat 23 obranou linii sou.pek na prúnikové pfibnívky. 

Obr. 60 

Nakamura 

Santos H. Nakata Fukunisbi Komano 

Nakazawa Miyamoto Tsuboj 

Charakteristika rychlého protiútoku 
V I. poločase se Japonci snažili o rychlé protiútoky převážně individuálním vedením míče 

středem hřiště a následnou přihrávkou do křídelních prostorů. Ve 2. pětačtyřiceti minutách 
využívali dlouhé přihrávky vzduchem z vlastní poloviny do křídelních prostorů, odtud pak 
přicházeli centry do pokutového území (Komano ). 
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Úspěšné protiútoky 

(1) 76. min 

Založení: 
Protiútok byl založen na polovině hřiště, kde Takahara vypíchl míč chybujícímu obránci, 

kte.tý se ho snažil obejft (viz. obr. 61). Postavení hráčti bylo 4 - 1 - 3 - 2 (viz. obr. 61). 
Postavení soupeře pak 1 -2-2-3-3 (viz. obr.61). 

Vedení: 
Takahara vede míč individuálně středem hřiště až k hranici soupefuva pokutového územf, 

tam přihrává na nabíhajícího Yanagisawu. Ten ovšem musí svůj pohyb zbrzdit, neboť 
přihrávka mu smělqje na paty (viz. obr.62). Kombinace byla zalokna na pfilmívce. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 62): hráč, který je v pozici libera se stah!Ye do 
pokutového území (obsazování prostoru), chybující obnínce se snaži mitit k Tabharovi, 
kte.tý se dostal před něj. rreti obránce se vrací pň::s celou polovinu hřiště k nabfbajicímu 
Yanagisawovi (obsazování lriče bez míěe).Obránci pmktikovali kombinaci 7Jlloženou na 
vzájemném zajišťování. 

Zakončení: 

Yanagisawa zakončuje sarelou do brankáře. 

Klíčové body: 
- přehled o situaci 
- výběr místa 

Obr. 61 
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Obr. 62 

JAPONSKO - CHORVATSKO {0:0) 

Obecná východiska 

~ ' ' ~ 

)l ~· ...___----1 ' -· -·-·- ·-·-
Takahara 

Základní rozestavění Japonců se v utkání s Chorvatskem změnilo na 3 - 3 - 2 - 2 (viz. 
obr. 63). Pred tříčlennou obrannou ~ která se snažila zakládat útoky krátkými 
přihrávkami přes záloŽIÚ řadu nebo dlouhými přihrávkami do volných prostorů, operovala 
třičlenná záloha. Před nimi pak působili v pozici podbrotových bráč6 Ogasawara a Nakamura. 
Oba tito stredni záložnici se prolínali při pohybu k útočné i obranné linii. Oba dva útočníci se 
často snažili nabihat za obranou linii do ldfdelnich prostorů na přihrávky spolulričů. 

Charakteristika rychlého protiútoku 
Způsob využiti rychlého protiútoku měl podobný scénář jako v předchozim utkání. V 1. 

poločase se snažili o rychlé protiútoky převážně individuálním vedením míče středem hřiště a 
následnou přihrávkou do křídelních prostorů. Několilaát se také pokusili o dlouhou přilnávku 
za obránce na ~icf útoěniky, kteří ovšem byli často zastaveni faulem. Ve 2. poločase pak 
využívali ryclůé kombinace ve středu bfiště nebo dlouhé přihrávky m obránce. Ti se ale v této 
fázi utkáni vzájemně dobře zajišťovali. 

Úspěšné protiútoky 

V tomto utkáni se neobjevily žádné úspěšné protiútoky. 
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Obr. 63 

Oguawara Nakamara 

Fukaaishi H. Nakata Kaji 

Santos Miyamoto Nakazawa 

JAPONSKO- BRAZíLIE (1:4) 

Obecná východiska 
I v tomto .mpase se základní rozestaveni změnilo, tentokrát na 4 - I - 3 - 2 (viz. obry 64) 

s přechodem na 3 - 4 - 1 - 2 v útočné fázi, kdy se jeden krajní obránce posouvá do záložní 
lady. Nakamma přecházl do pozice podhrotového hráče a jeho místa zaujimá Inamoto. 

Obr.64 

-
l \ 

' I 
Makí Tamada -

Nakata Nakamura Oguawara 

Inamoto 

Santos Nakazawa Tsuboi Kaji 

Kawapebi 

I 
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Charakteristika rychlého protiútoku 
Mezi nejčastější způsoby rychlého protiútoku patřili dlouhé přihrávky u středu hřiště do 

kHdelnfch prostorů, odkud přicházeli centry do pokutového úunú. často ale s nepřesnou 
finální přihrávkou. Několikrát také Japonci využili rychlé kombinace prvním dotykem 
s uáslednou při)rivkou do křídelniho prostoru. 

Úspěšné protiútoky 

(1) 25. min 

Založení: 
K zalotnrl útoku došlo na vlastní polovině hrací plochy, kde Tsuboi vystihl přihrávku 

soupeře (viz. obr. 65). Postavení lnáčů při získáni miče bylo 3 - 3 - 2 - 2 (viz. obr. 65). 
Postaveni soupeře 3-3-3 - 1 (viz. obr. 65). 

Vedení: 
Tsuboi posílá dlouhý míč za obránce soupeře do volného prostoru, kam si nabíhá Mak:i (viz. 

obr. 66). Slo o útočnou kombinaci 2'alohmou na přihrávce. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 66): Všichni tři vracející se hráči se stah.,Yí k 
útočnikovi (obsamváni hráče s míčem). Obranná kombinace byla založena na zesíleném 
obsazováni hráčů s míčem. 
Zakončeni: 

Maki zakončuje stidou z první nad bránu soupeře. 

Klíčové body: 
- anticipace 
- výběr místa 
- přesná přihrávka 

Obr. 65 

Santos ~ ~ 
~ 

Nakata -
Nakazawa Nalw ura ~ 

I )! Maki 

Inamoto ~ 
I""'" 

i Tsuboi 0 Tamada ~ 
)! 

Ogasawara ~ 
Kaji 
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Obr. 66 

____ __ ,. 
4il --------- ---& ~ .,. ------- ,. ------ -

Tsuboi 

Grafické shrnuti 

Japoncům se podařilo pouze 2x dotáhnout rychlý protiútok do zakončeni. Graf 41 ukazuje 
pfičiny získáni mlče při zalofaú rychlého protiútoku. 

Gnú41 

Způsob zlskání míče při založení RPÚ 
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z grafu 42 vyčteme, m oba rychlé protiútoky byly založeny po získání míče v průběhu hry. 

Graf42 

Způsob založeni rychlého protiútoku . r----------
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Graf 43 zoámrňuje praktikované způsoby vedení japonských protiútoků. 

Graf43 
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Způsob vedeni rychlého protiútoku 

-----------------

2 --------·------ --- ---------· - -------·-------·- 1 

:~-,, -- -~-n 
rychlé pl'lhf<W(y dlouhé kolmé 
na krattf nebo pl'ihfá\A(y na 

sti'ednf vzdálenost hrotO\é hráče 
nebo do kftdelntch 

prostorů 

--·--------Ir 
jednoduché indn.tduálnf i'eěenf indi\tduálnl \edenf 

kombinace prv1ím až do zakončeni mrče 

dotykem 

Zpi'laob vedeni 

94 



Graf 44 ukazuje, u oba protiútoky byly xakončené po přihrávce středem hřiště. 

Graf44 

Způsob zakončení rychlého protiútoku 
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(krajnlho) prostoru 

Podíl herních činnosti využitých při realizaci rychlých protiútokd mňžeme vyčíst z grafu 45. 
Graf 46 nám pak ukaztge~ že v obou pfipadech šlo o kombinaci založenou na přihrávce. 

Graf45 
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Graf48 

Počet zapojených hráčů v rychlém protiútoku 
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Z grafu 49 a 50 lze 7Jistit, které obranné herní činnosti a herní kombinace soupeř praktikova! 
proti úspěšným :eychlým protiútokům japonského týmu. 

I 
I 

Graf49 
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-------------------------------------------~ 

Podil obranných herních kombinaci pfl I 

Graf 50 
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reorganizaci soupefe proti rychlým protiútokům 
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Na obrázku 67 jsou vyznačena jednotlivá místa založení rychlých protiútoků v určitých 
zónách hřiště. Na obrázku 68.jsou mista zakončení. 

Obr. 67 
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Obr. 68 

• • • • I I --------------,------------------------------------------------------T--------------

o 

--------------+----------+----------;--------------

BRAZÍLIE 

Analýza sledovaných utkáni 

BRAZiLIE- CHORVATSKO (1:0) 

Obecná východiska 
Brazílie nastoupila v základním rozestavení 4 - 2 - 2 - 2 (viz obr. 69). Jejich hra byla 

založena na rychlých kombinacích, častém držení míče a prolínání pozic. Před čtyřčlennou 
obranou htáli v pozici defenzivních záložnikií. U Roberto s Emersonem.. Před nimi pak 
Ronaldinho a Kaká, kteH v ofenzivní fázi plnili funkci falešných kffdel. Z dvojice útočníků 
byl Adriano ten, který se vice stahoval pro miče. 

Charakteristika rychlého protiútoku 
Brazilci využili v tomto utkání několik způsobů rychlého protiútoků. Bylo to buď dlouhými 

přihrávkami ze středu hřiště za obránce soupeře, :tcten= adresoval hlavně Ronaldinho nebo 
přihrávkami do křídelních prostorů s následnými centry do pokutového územf. Několilaát se 
také pokusili o individuálni vedení stkdem hři§tě (Ronaldinho, Kaká, Em.erson), tyto pokusy 
však byly vět§nou zastaveny faulem. 
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Obr. 69 

-
I \ 

Ronaldo' I 
:Adriallo -

Ronalcfinho Kaki 

URoberto Emenon 

R.Carlos Jun Lúeio Cafú 

Dida 

Úspěšné protiútoky 

(1) 9. min 

Založení: 
Protiútok byl založen ve vlastnfm pokutovém územi po rohovém kopu soupefe (viz. obr. 

70). Dida chytá centrovaný míč a rychlou rozehrávkou posílá do protiútoku Kaká. Postavení 
1míčů bylo specifick~ neboť Mo o sUmdardnf situaci. 8 jich bylo v pokutovém územi, I na 
hranici pokutového územf a 2 na polovině hřiště (viz. obr. 70). Soupeř měl 3 hráče na 
polovině hřiště, 1 hráč pak zahníval rohový kop a zbytek se pohybowl v pokutovém územi 
(viz. obr. 70). 

Vedeni: 
Dida rukou rozehrává na rozebihajiclho se Kaká, který podél posCranni čáry vede míč 

individuálně až za půlící čáru. Zde přilmívkou na střední vzdálenost nachází Ronaldinha, 
který vedením miOO k pokutovému území soupere na sebe naláká 3 protihráče. (vi~. obr. 71). 
Na hranici pokutového území se rychlou kombinací pnním dotykem dostává míč až 
k zakončujfclmu Kaká (víz. obr. 71). Hn'iči Brazilie praktikowli útočné bemi kombinace 
založenénapfibrávce a činnosti "přihmj a běž". 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 71): viidmi tfi 1riči stojicí na polovině hmtě se 
zapojiYí do defenzivni činnosti. K. nim se přidávají ještě 1fi hráči, ktefí se pohybovali 
v pokutovém územi Bmzílie. Hníěi Chomdska se snažtli o obnnné kombiDace zalofné na 
~ zaji§fováni a zesileném obsazováni hníčů s mfčem. 

Zakončení: 

Kaká zakončil protiútok stklou nad bránu. 
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Klíčové body: 
výběr místa (naběhnutí) 
výběr optimálnfbo řešení 

- pksná přihrávka 

Obr. 70 

Ronaldinho ~ 

Kaká 

Ronaldo ~ ~ 

ZéRoberto ~ 

~ Adriano~ Emerson ~ 

Obr. 71 

, 

Dida 

Juan 

1t il 0 nit~,. 

_,.-·-·-·-·-·-·-·-, 
,· 

, 

Lúcio 

f'Hrlne~ 
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BRAZÍLIE- AUSTRÁLIE (l:O) 

Obecná východiska 
I v tomto utkání vycházela hra Brazílie 71! základnfbo rozestavení 4 - 2 - 2- 2 (viz obr. 72). 

Jejich hra byla opět založena na tyeblých kombinacicb, častém drženi míče a prolinání pozic 
cirkulaci hráč~ a to jak vertikálním, tak v horizontálním směru. Před ět.yftlennou obranou 
hráli v pozicí defenzivnfch záložníků U Roberto s Emersonem. Záldadni sestava nedomala 
žádných změn. 

Charakteristika rychlého protiútoku 
V tomto utkání měli Brazilci hru ztíženou zodpovědným a obětavým bráněním Australan~ 

ktefi se ihned po ztrátě miče snažili dostat za mič. Tuto jejich defenzivní činnost se snažili 
prekonat několika způsoby rychlého protiútoku. Mezi nejčastější patfili dlouhé pfihiávky za 
oblánce. Tyto situace byly několilmít zastaveny odpískaným ofslýdem. Brazilci se také 
pokoušeli o přihrávky do křídelních prostorů, odkud pak směrovaly centry do pokutového 
území. Několílaát zde také byla snaha o individuální vedení protiútoku (Kaká, Ronaktinho). 

úspěšné protiútoky 

(1) 70. min 

Založení: 
Protiútok byl založen pled vlastním pokutovém územi:o kde U Roberta ziskává míč po 

nepřesné přihrávce soupeře pro Kaká (viz. obr. 73). Postavení hráčů při získání míče bylo 5 -
2-2- I (viz. obr. 73). Postavení soupeře pfi ztiátě miče 2- I -2- 3 - 2 (viz. obr'. 73). 

Vedeni: 
Kaká vede mič individuálně stň:dem hřiště až do zakončeni (viz. obr. 74). 

:způsob reorganizace soupefe (viz. obr. 74): jeden z bráčU, který se pohybuje na polovině 
hřiště, vystupuje proti rozběhnutému Kaká (obsazováni hráče s míčem). Oba dva stň:dni 
obránci se wacejí do pokutového území, přičemž jeden z nich se stahuje k útočícfmu 
protillr6ěi (obsazováni~ bez mlče). Šlo o obtannou kombinaci založenou na přeblránf 
hráčů. 

Zakončení: 
Protiútok je zakončen stfd~ kterou australský bnmkáf chytá. 

Klíčové body: 
- přehled o situaci 
- výběr optimálního řešení 
- individuá1ni schopnosti (práce s míčem v tychlosti) 
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Obr. 72 

-
~ \ 

Ronaldo, I 
:Adriano -

Ronaldinbo KakA 

ZéRoberto Emenon 

R.Carlos Juan Lúeio Cafú 

Dida 

Obr. 73 Obr. 74 

Cafú Lúcio Juan Emerson Carlos 

~ 00 Zé Roberto Ronaldinho ~ Zé Roberto Adriano 

)e i: Adriano ie 
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BRAZÍLIE- JAPONSKO (4:1) 

Obecná východiska 
V posledním utkání ve skupině, ve kterém nastoupili opět ve stejném základním rozestavení 

4 - 2 - 2 - 2 (viz. obr. 75), do§lo k několika změnám v záldadni sestavě. Oba kngni obránci 
nahrazeni Gilbertem a Cicinhem.. Na postu defenzivních záložníku nastoupili Gilberto Silva 
společně s Juninhem. V útoku nahradil Adriana mladý útočnik Robínho. Tyto mtěny však 
neměly vliv na 2piisob hry, který byl podobný, jako Bmzilci prnktikovali v předešlých 
utkáních. 

Obr. 75 

Ronaldinho Kaká 

G. Silva Juninho 

Gilberto Juan L6eio Cieinbo 

Charakteristika rychlého protiútoku 
Nejčastěji se Bmzilci pokoušeli o rychlé protiútoky rychlými kombinacemi nebo 

individuálním vedením míče ve středu hřiště a následnými kolmými přihrávkami mezi 
obránce soupeře. Několiktát také využili přihrávku do kfidelních prostorů, odkud pak 
přicházeli centry do pokutového územi. 

Úspěšné protiútoky 

(1) 42. min 

Založení: 
K založeni protiútoku došlo na lmmici vlastniho pokutového území, kde mič získává 

Juninho po ~vojení soupeře (viz. obr. 76). Postavení hráčů při získání míče bylo 5 - 2 - 2 - 1 
(viz. obr. 76). Postaveni soupeře při ztrátě mfče 2 - 2-2- 2 - 2 (viz. obr. 76). 
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Vedení: 
Po krátké přihrávce od Juninha vede míč Kaká, u půlící čáry přihrává do středu hřiště 

Ronaldinhovi, který postupuje individuálně až do zakončení (viz. obr. 77). Brazilci využili 
kombinaci založenou na přihrávce. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 77): oba dva stfedni obránci se vracejí do pokutového 
území (obsazování prostoru), na jehož hranici pak jeden z nich vystupuje proti Ronaldinhovi 
(obsazováni lmíče s míčem). Plavý Jrngní obránce se vmcí s Robinhem, Levý krajní obránce 
se pak společně se stlednítn záložoikem stahqji k Ronaldovi (obsazování hráče bez miče). 
Japomti hráči praktikovali kombinace založené na vnijemném zajišťováni a prebúáni hráčů. 

Obr. 76 

Kaká 

~ 
Ronaldinho ·~ Juninhc Cicinho 

~ 
Lúcio 

~ • Dída 

~ Juan 
& naldo ) G. Silva 

)( Robinho )( it Gilberta 

-r-

)( )c 

Obr. 77 

·-·-·-·-·---·~ Kaká 

~-------:.H-- ~ .............. 

l~~~~~~~~ ...... , 
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Zakončení: 
Po individuálnim vedení zakončuje protiútok Ronaldinho střelou, kterou brankář chytá. 

Klíčové body: 
- pfebled o situaci 
- výběr místa (naběhnutl') 
- výběr optimálnfho řešení 

Osmifmále: 

BRAZiLIE-GHANA (3:0) 

Obecná východiska 
Základní rozestavení v zápase s Ghanou bylo 4- 2-2 - 2 (viz. obr. 78). Do základní sestavy 

se vrátili Zé Roberto, Emerson i oba ~ni obránci (Carlos, Cafú). Opět byla jejich hra 
založena na ddeni mlče, rydllých kombinacích a cirk.ulaci hráčů. 

Charakteristika rychlého protiútoku 
I v tomto utkání se Bmzilci snažili o rychlý protiútok individuálním vedeni míče středem 

hřiště (Kaká, Ronaldinho) a následnými průnik:ovými přihrávkami mezi obránce soupeře. 
Tento způsob byl několikrát velice úČinný, protože obráncům soupeře se nedařilo zahrávat 
úspě§ně ofsajd ~ o který se snažili Dlouhé plilmívky za obránce soupek jim tentokrát 
tolik nevycházeli. Bud' byly příliš dlouhé nebo byla celá akce zastavena pmporkem 
pomemího rozhodčího pro ofs;gd nabtbajiciho útočnib. 

Obr. 78 

-
I \ 

Ronald~ I 
:Adriano -

Ronaldinbo Kaká 

ZéRoberto Emerson 

R. Carlos .Juan Lúeio Cafú 

Dida 
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Úspěšné protiútoky 

(1) 13. min 

Založení: 
K založeni protiútoku došlo na vlastni polovině ve stiedni zóně hřiště, kde mič ziskává U 

Roberto po zdvojení soupeře (viz. obr. 79). Postavení hníčů při ziskání míče bylo 5 - 1 - 3 - 1 
(viz. obr. 7~ Postaveni soupeře při ztrátě míče 2- 1-3-3 (viz. obr. 79). 

Vedení: 
Zé Roberto vede mič až k půlici čáň; odtud dává kolmou přihrávku mezi strední obnínce 

soupeře na nabíhajícího Adriana (ten se nachází v o~dové pozici, rozhodčí nechávají 
pokmčowt ve bre). Následuje individuálnf vedeni míče až do pokutového území (viz. obr. 
80). Brazilcům se podařila kombinace 2aložená na přihrávce. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 80): stopefi se nejdříve zastavl (snaží se zahrát ofSajd 
systém), rozhodčí nechávají pokračovat ve hfu - VIaCejí se do pokutového území a snaží se 
zalrinit útoěnikovi ve vstk:leni branky. Obtánci se snažili o obnmnou kombinaci založenou 
na součinnosti při vystavení soupere do postaveni mimo lmJ. 

Zakončení: 

Adriano se snaží obejít ghanského bmnkáň; ale~ aniž by do!lo ke kontaktu s ním. 

Obr. 79 

Ca.fií Lúcio Juan Carlo s 

~ 

Klíčové body: 
- přesná průniková přihrávka 

- špatně zahraný ofsajd systém 
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Čtvrtfinále: 

BRAZÍLIE- FRANCIE (0:1) 

Obecná východiska 
Ve čtvrtfinále s Francií změnili Brazilci základní rozestavení na 4 - 3 - 2 - 1 (viz. obr. 81). 

Před čt.yřaennou obrannou řadou působila tffčlenná záloha ve složení Zé Roberto, Gilberto 
Silva a Juninho. Pred nimi pak Ronaldinho a Kaká, kteří opět v ofenzivní fázi plnili funkci 
falešných křídel. Jediným útočnikem byl Ronaldo. I v tomto utkáni se snažili o kombinační 
luu založenou na prolfnánf pozic. 

Obr. Sl 

Ronaldinbo Kaki 

Zé Roberto G. Silva Juninbo 

Gilberto Juan L6eio Cieinbo 

Charakteristika rychlého protiútoku 
Brazilci se v tomto utkání do rychlých protiútoku dostávali jen výjimečně. Několikrát se 

snažili vést protiútok středem hřiště, ale často pokazili finální přihrávku. 

Úspěšné protiútoky 

V tomto utkáni se neobjevily žádné úspěšné protiútoky. 

Grafické shrnutí 

Při založení brazilských protiútoků, byla třikrát příčinou získání mlče nepfesná přihrávka a 
třikrát vyhraný souboj o míč (graf 51). Většina rychlých protiútoků byla založena po získáni 
mlče v průběhu hry, na to poukazuje graf 52. Způsoby vedení a zakončení protiútoků můžeme 
vyčist z grafu 53 respektive 54. 
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Graf 53 

Způsob vedení rychlého protiútoku 
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Graf 54 
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Mezi nejčetnějšími herními činnostmi vyskytujících se při realizaci brazilských rychlých 
protiútoků jsou výběr mf sta, zpracováni míče a přihráváni. často se Brazilci snažili o 
individuální vedeni protiútoku i s obcbá7efÚm soupeře (dáno schopnostmi hráčů jako 
Ronaldinho nebo Kaká, pn100vat s míčem ve velké rychlosti), i když při realizaci úspěšných 
protiútoků se tato herní činnost vyskyttýe jen dvakrát (viz. graf 55). Z útočných herních 
kombinaci využivali hráči hlavně kombinace založené na přihn\vce (viz. graf 56). 

Graf 55 

Graf 56 
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Graf 57 nám ukazuje, jak dlouho Brazilcům trvala realizace rychlých protiútoků. Z grafu 58 
můžeme zjistit, jaký byl počet zapojených hráčů v rychlých protiútocích 

Graf 57 
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Graf 58 
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Z grafu 59 a 60 lze vyčíst, které obranné berní činnosti a herní kombinace soupeř praktikova! 
proti úspěmým rychlým protiútokům brazilského týmu. 

I 

Graf 59 
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Na obrázku 82 jsou vyznačena jednotlivá místa mložení rychlých protiútoků v určitých 
zónách hřiště. Na obrázku 83 jsou vymačena mfsta zakončeni. 

Obr. 82 
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5~ Aplikace do praxe 

Sl ~.' O~'W V r 
• • "" 3 r-n.e zpu"""' .... 3 reseat 

Vedení protiútoku sthdeDI ldwtě s následaea piihriykoa do kifddaíh& pniStenl aa 
nabihajídhe knjllil!! záWaika 
(Německo- Ekvádor 3:0) 

Obr.84 

PopL. situace: 

Klose,, 
' ' ' ' ' . 
"(.. 

Schweinsteiger ' - . 

• 
' • 
' I 

K založeni protiútoku docházi pfed vlastnim. pokutovým ~ kde se Němci dostávají 
k odraženému míči. Po krátké pfihrávce Kloseho na Schweinsteigera násled.ge vedení mfče 
přes střed hřiště a časovaná pfihnívka do křidehúho prostoru na Schneidera, který po 
přistrimí míče přilmívá do pokutového území na nabíhajícího útočníka. Ten zakončuje 
strelou ve skluzu a stft1í branku. 

Klíčové body: 
- okamžitý pohyb záložnika Sdmeidera 
- přesná časovaná přihrávka 

- naběhnutí útočníka 

Vedenf protiútoka stiedal hřiště s aúledaea piilmivka. de klid.._.. P!..._.. -
jedRGito z átoáaíkit 
(Anglie- Pmaguay 1 :0) 

Popis situaee: 
Utok je zalofen pfed pokutovým tí7aním Anglie, kde se po pfiiJrávce od Fetdinanda k míči 

dostává J. Cole. Ten vede individuá1ně míč středem hřiště a z prostoru kruhu pro rozehrání 
pfibrává do křídelniho prostoru na nabíblgíclho útočníka, který následně posilá přihrávku do 
pokutového úzmú, kam si nabíhá Crouch (druhý útoěoik). 
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Klíěové body: 
- vedeni míče (řdeni situace I: I) 
- přesná přihrávka 
- výběr místa (naběbnuti) 

Obr. 85 

Obr. 86 

~ 
Schneider _ 1 ------ ------

-
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Popis situace: 
Protiútok je založen ve středu hřiště, kde Sclmeider odebírá mič soupeři po souboji I: L 

Následně dává kolmou přiluávku mezi lminící hráče na nabíhajícího Kuyta. Ten zakončuje 
st.relou do brankáře. 

Klíčové body: 
- pfebled o situaci 
- naběhnutí mezi obtánce 
- }ŘeSliá prúniková přihrávka 

Vedení protiútaka kfídelpúal!l'!l!fama s náslc:daotlpd-'rev .. pfilmíyk!!l..m 
obránce 
(čeSiO USA 3~) 

Popis situace: 
Protiútok je založen na levé straně hmtě, kde se po nepfesaé pfibrávce soupeře dostává 

k míči JankuJovski. Po rychlých přilmívkách na k:mtšf vzdálenost a jednoduché kombinaci 
prvním dotykem (Lokvenc --+ Nedvěd) ve stledni části hřiště následtóe krátké vedení míče a 
průoik:ová přihrávka me2i bnínící lmíěe na nabihajíclho Rosického~ Ten po tyehlém vedení 
mfče až do pokutového území zakončuje stfdou kolem bnmkáie* 

Klíčové hody: 
- okamžitý pohyb Rosického po pfihrávce 
- načasovaná přihrávka mezí bránící hráče 

Obr. 87 

Jankulovskf ' 
I 

Rosický f 
, 
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Vedení protiútoku individuálním felením až do zakoaěeaí 
(Brazllie- Austrálie 2:0) 

Popis situaee: 
Protiútok byl založen pkd vlastnim pokutovým územfm, kde se k miči po přenecháni míče 

od U Roberta dostává Kaká Ten vede míč individuálně stfedem hfiště až do zakončení. 
Střelu Kaká brankář Austrálie chytá. 

Klíčové body: 
- pidlled o situaci 
- výběr optimálního řešení 
- individuálni schopnosti (práce s mičem v rychlosti) 

Obr. 88 

5.2. Závěry pro tréniukový proces 

Na základě rozboru vybraných modelů typických herních situací jsem sestavil soubor cvičení 
(pro každou hemf situaci jedno cvičeni). Je u nich zobJ:azen nákres, slovni popis a kličové 
body nácviku, na které by měl být, podle mne, kladen důraz. 

• nácvik a zdokonalení herních činností typických pro realizaci rychlého protiútoku: 
- výběr místa: - uvolňováni 

-nabíhání 
-únik 

- přilmívání: - rychlé přihrávky na stfední vzdálenost 
-dlouhé pfihrávky (po zemi, vzduchem) 
- při1mívky prvnfm dotykem 
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- zpracování míče: - převzetí 
- tlumení 
- stahování 
- na místě 
-do pohybu 
-v pohybu 

- vedení miče: -různými způsoby 
- kontrola miče 
- citpromíě 

- obcházeni soupeře: -proti soupeři v bočném postaveni 
- proti soupeři v čelném postavení 
-zády k soupeři 

- střelba: růmé způsoby 
• čtení hry 

-příprava situace pro vhodný okamžik k odebrání míče soupeři a tím zalokní rychlého 
protiútoku 

• orientace 
-rychlost a přesnost založení protiútoku po získáni míče (pkchod z obranné do útočné 

fáze) 
• nácvik realizace rychlého protiútoku 

- realizace rychlého protiútolcu středem hřiště s nóslednou přihrávkou tlo ~lnilw 
prostoru na nabíhajiciho lrrajmno záložníka (viz. herní cvičeni č. I) 

Herní cvičeni č. I 

... ... .. .... .... .. .. .. .. .. 
', I 

', I 
' I , ___ -+-_____ __,. ....... _ ._. __ ..., 

Popis cvičení: 
5 útočfcfch hráčů, 3 bránící hráči 

- brankář zahajuje útok výho.zem na obránce~ který si naráží s útočník~ následuje 
diagonálni přihrávka na nabíhajíciho krajniho ~ který centruje do 
pokutového území, kam nabíhá střední záložník a útočník 

- oba dva obránci se stalnůí do pokutového území a 1rioí naplno 
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Klíčové body nácviku: 
- "řict si" pohybem o míč 
- přesná přihrávka prvním dotykem 
- diagonábň přihrávka musí směřovat pkd záložníka do běhu 
- snaha o adresovanou pfihrávku do pokutového území na nabíhajicl hráče 

- realimce rychlého protiútoku středem hřiště s následnou přihrávkou do křídelního 
prostOI'U 1111 jednoho z útočnílrB (viz. hemi cvičení ě. 2) 

Hemi cvičeni č. 2 

,~,,,,----------------------~----------

i 
, , 

,41' ', 
, ' , ' , ' , ' ,' ' , ' 

Popis cvičeni: 

' ' ' 

5 útočfcích hráčů, 3 btánící lmíči 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~---.... 
I 
I 
I 

- brankář zahajuje útok výhozem na obránce, který přihrává útočnik:ovi, ten z prmí 
přihrává střednímu záložníkovi, následuje diagonální pfibrávka na nabihajíclho 
druhého útočnika, který mezitfm udělal oblouk a nabíhá si do křídelního prostoru 

- na zakončení nabibá obránce, útočnik i stfední záložník 
- oba dva obránci se stahuji do pokutového území a brání naplno 

Klíčové body nácviku: 
- Jict si" pohybem o mič 
- přesná přihrávka prvním dotykem 
- diagonální přibiávka musf smBovat pkd nabihajidho útoěníka do běhu 
- snaha o adresovanou pfihrávku do pokutového ÚZlemÍ na nabihajici hráče 
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- realizace rychlého protiútoku s pokusem o průnikovou přihrávkou mezi obránce (viz. 
průpravná hra č. 1) 

p.. 'hrač 1 •ropravna . 

-------------------------- ----------------------------

' ~ ~ 
~ ' ! ",_ ----- ----~-

!§ , .. , v" I ~ 
-~~ 

~ 
A .. ,,'' ~ .. - .. 

>Cl) )' ' ' ~ 
------------------- ---------------------

Délka hřiště 

Popis brv: 
- 6 na 6 + 2 brankáři 
- zúžené hřiště --+ snaha o průnikovou přihrávku 

Klfčové body nácviku: 
- snaha ziskat mlč pod kontrolu 
- rychle se pfeorientovat s obranné činnosti na činnost útočnou 
- přesně přihrát nabi1tajfclmu hráči mezi obnínce 

-realizace rychlého protiútolcu lďúlelnlm prostorem s následnou průnikovou přihrávkou 
mezi obránce (viz. průpravné cvičení č. 1) 

Popis cvičeni: 
- 3 útočfcl hráči, 1 brankář 
- obnínce přilmívá laajnímu záložník~ který prvním dotykem pfihrává na útočníka, 

následuje přihrávka na nabihajiclho obránee, ten krátce vede mfč a posllá průmlcovou 
přihnívku mezi kužely kmjnímu záložnikovi, který po sklepnutí na útočníka okamžitě 
nabihá 

Klíčové body nácviku: 
- ,,Hct si" pohybem o mfč 
- přesná přihrávka prvním dotykem 
- po pfibrávce okamžité naběhnutí 
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- realizace rychlého protiútoku indřviduálnim fešením (viz. herní cvičeni č. 3) 

Herní cvičení č. 3 

ie, 
' ' ' ' '-1. /" 

r-·-·-·' k-"~'· ~ ....... ___ 

~~ I ·--·-·- -·+ = 

Popis cvičení: 
- 2 útočicí hráči, l obránce, 1 brankář 
- po přihrávce od spoluhráče na střední vzdálenost následuje pfevzetf míče a 

individuálni řešeni až do zakončeni proti jednomu obránci 

Klíčové body nácviku: 
- Jict si" pohybem o míč, vedeni míče v rychlosti 
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6. Závěrečná ěást 

6. 1. Diskuse 

Domácf mužstvo se v sedmi odebraných utkánfch na turnaji prezentovalo celkem jedenácti 

úspěšnými protiútoky. Z toho devětkrát realizovali rychlý protiútok z vlastni poloviny, pouze 

dvakrát z poloviny soupere. Nejčastěji poslala Němce do rycblého protiútoku nepfesná 

přihrávka soupeře (celkem 5x), časté bylo také založení protiútoku vybraným osobnún 

soubojem o mit (3x). Ve Wc:ch jedenácti pHpadech došlo k založení po ziskáni mfče 

v průběhu hry v poli nebo bnmkárem. Protiútoky vedli pkdey§fm přihrávkami na kratší a 

střalni vnfálenost, individuálnún vedením miče a kombinacemi prvnim dotykem. Z úročných 

hemfch činnosti jednotlivce prakúkovali domáci hráči při realizaci nejčastěji výběr místa 

(38x), pfihráváni (37x) a zpmcováni ~ (26x), z útočných hemich kombinaci nejvíce 

kombinace zalo7alé na přihrávce (I lx) a čiJmosti .. ~ a běž" (6x). Němci md"mmdi 

protiútoky, které trvaly od pěti a půl do stdnmácti sekund, ve tň:ch až pěti hráčfch. šesdaát se 

jim podařilo protiútok zakončit v pokutovém Ú2aDÍ, třikrát před nim. Pětknít zakODČlli útok 

po pfihn\vce z kfidelnfho prostoru, čtyfilmít po přihrávce stftdem hřiště. Z jedenácti 

úspěšných protiútoků vstfdili dvě bnmky. Soupeři Německa při n:organi2aci oblany proti 

rychlým protiútokům uplatň.owli z obnmných herních činnosti nejčastěji obsazování prostoru 

(35x), dále pak obsazoWni hráče s mičem (Sx) a obsamváni hráče bez miče (7x). Nejvice 

praktikovanou obrannou herní kombinaci proti němcd:ým protiútokům byla kombinace 

:m1ožená na Wlijemném ~ování (I lx) - byla využita obranou soupeře pfi každém rychlém 

protiútoku Německa. 

Tým Anglie zakládat rychlý protiútok celkem čtyfilmít na vlastni polovině, z toho dvakrát to 

bylo v pokutovém územi. Dvakrát se jim podařilo zahájit útOOnou čilmost na polovině 

soupefe, v obou pfipadech na levé straně hř&ě. K založeni anglických protiútoku došlo vždy 

po nepresných přilmívkách soupeřů (6x) a ve vkcl1 pfipadech to bylo po zfskáui miče 

v průběhu hry v poli nebo bnmkáfem. Jejich protiútoky byly vedeny hlavně pfilmivkami na 

~i a sCfední vzdálenost, individuálnim vedenim mi« nebo dlouhými pfihtávkami za 

obránce soupek a do kfldelnich prostorů. Nejčetoějšúni hemfuti ánnostmi při n::alizaci 

rychlých protiútoku Angliamů byly výběr mfsta a pfihráváni (v obou plípadech 15knít pfi 

realizaci 6 úspěšných protiútoků). z útočných bemfch kombinaci uplatňovali Angličané 

nejčastěji kombinace, které byly založené na pfihnívce (6x). Jejich úspě§né protiútoky trvaly 

od sedmi do patnácti sekund a realimwli je dva až &yři hráěi. DYakrát byl protiútok 

zakončen zpoza a dvaktát zevnitř pokutového územf. Protiútoky byly zakončeny po 
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přihrávkách stkdem hfi§tě, po pfibrávkácll z kfidelniho prostoru i po individuálním vedení 

llliOO. Ani jednou se Angliamům z protiútoku nepodafilo skórovat I soupeři Angličanů 

z obranných hemfcb kombinaci praktikovali nejčastěji kombinace založené na vzájemném 

ngmťování (6x), z hemich činnosti pak nejvice obsazováni prostoru (2lx). 

Nizozem.cibn Stř. podařilo ětyfilaát dotáhnout ryddý protiútok do zakončeni nebo k ohroženi ' .... ~-~-. 
soupeiovi bráJit. Ve vk.dt pffpadech založili protiútok na vlastni polovině, z toho dvakrát po 

vybranédÍ~ souboji o mlč a opět to bylo vždy po ziskání míče v průběhu hry v poli 

nebo bntnk.árem . N'uo2b11Ci vedli protiútoky věttiDou dlouhými ~ pfiiJJ:ávkami 

na kratM a stkdnf vzdálenost a individuálnún vedenfm mfěe. Nejčastěji pfi tom uplatnili 

výběr mista (IOx), pfilriYáni (IOx) a zpracování miěe (Sx). 1iibát pmktikovati kombinace 

založené na pfibrávce, jednou kombinaci Dložmou na ěinnosti "pfihraj a běž". Jejich 

protiútoky měly dobu trvání od pěti do sedmnácti sekund a reafimvali je dva až ětyfi hráči. 

Třikrát se jim podařilo zakoněit v polcuto'\lém. územi, jednou zpom pokutového ťi2anf. 

Dvakrát útok zakončJli po individuálnim vedeni Diiče. Dva ze čtyř úsp&1ých protiútoků 

provedených holandskými hráči skoněil brankou. Soupefi se snažili pmkti'kovat obianné 

kombinace 7akr1.eně na vzájemném ~mťováoí (2x) a také se pokusili o kombinace založené 

na součinnosti pfi vystaveni soupere do postaveni mimo hru. Z obtmmých hemidl ěinnostf 

jednotlivce up1atňovali o1rinci nejvfce obsazováni prostoru (lOx). 

NM tým se ve tfedt odebranýdt zápasech na §ampionátu prezmtoval osmi úspěšnými 

protiútoky. Sedm z nich se jim podaiilo založit v obranné polovině. Nejčastq§Dň pHěinami 

zisku miěe byly nepřesné pfi1mívky soupeřů (4x) a odražené mfre (3x),. kterýclt se jim 

podařilo .zmocnit. Sedmknít došlo k založeni protiútoku po získáni mlče v průběhu hry v poli 

nebo bnmkářem, jednou založili naši hráči protiútok po neúspěŘié standanlnf situaci soupeře. 

Čdti hráči uplatňovali při vedenf protiútoků jednoduché kombinace pmúm dotykem, 

individuální vedeni miěe i pfilmívky na lcnd, stkdní a dlouhou vzdálenost Nejěastěj§imi 

hemimi ánnostmi, lrtere :naii .bníči využili, byly výběr mista (27x) a pfilrivání (24x). 

Z hemfch kombinaci to byly pak: kombinace založené na pfibrávce (8x) a činnosti ."pfihnnj a 

běž" (3x). Nak úspěšné rycldé protiútoky trYaly od sedmi a púl do 15 sekund a reaJimvalo je 

dva až pět lriěii. šest protiiitoků bylo zakonttno v pokutován územi. Nejčastěji došlo 

k zakončení po pfibrávkácll stredem blatě (3x). Dvaknít se podařilo &ským bráčům 

z rychlého protiútoku vstfdit gól. Soupefi česka uplatňovali pfi reorganizaci obrany 

z obnumýdJ hcmfch ěinností nejvíce obsazováni ptostonJ (23x), dále pak obsazováni hráče 

bez mfče (14x) a obsazováni hráče s mfčem (12x). Nejvice praktikovanou oblmulOU hemf 

kombinaci proti českým protiútokům byla kombinace zakmená na vzájemném zajišťování 
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(6x). Pětkrát byla uplatněna kombinace založená na pfebiráni hráčů a dvakrát kombinace 

mložená na zesUeném obsazování hráčů s míčem. 

Japonci 'E tři utkáni odebraných na tmnaji zmtlimvali pouze dva úspěmé protiútoky. Jeden 

založili v obranné polovině, druhý na polovině soupeie. V obou připadech to bylo na pravé 

straně hfiMě. Protiútoky byly založeny po nepfesné pfilrivce a po vypíchnuti miče soupeři a 

byly vedeny dlouhou přihrávkou za obnínce a individuálnim vedenim miče. Využili pfi tom 

z herních činnosti třilaát výběr misca a třikrát zpracování ~- Při obou protiútoclch uplatnili 

kombinace založené na přihrávce. Japonské protiútoky trvali od pěti do osmy sekund a v obou 

pfipadech se na nich podileli dva lmíči. Soupeři praktikovali obranné kombinace založené na 

vzijemném ztYišťováuí (lx) a na 7aileném obsazováni hráěfJ s miěem (lx). Z obrannýcll 

herních činnosti jednotlivce uplatňovali japoidti obránci nejvíce obsazováni prostoru (6x). 

Obhijci titulu z Bmzffie se prodstavili na šampionátu v pěti zápasech, v niclJž se jim povedlo 

zrealizovat sedm úspěšných rychlých protiútoků. V§edmy byly založeny v obtmnlé polovině 

a nejčastějšími pfíěinami zisku mile byly nepfesné přihrávky soupeřů (3x) a vyhrané souboje 

o mič (3x). šestkrát doMo k založení protiútoku po získáni miče v průběhu bry v poli nebo 

bnmkálml, jednou založili brazilšti hráči protiútok po neúspěšné standardni situaci soupere. 
Nejčastěji uplatňovali Brazilci při vedeni pfilnávky na kratfi a stkdni vzdálenost (6x) a 

individuálni vedení miče (6x). Z hemkh ěinnostf využivafi hráči obhájcú titulu při :reali7aci 

nejčastěji výběr mfsta (l7x), pfihnívání {17x), zpmrováDí mlče (l5x) a vedeni mlče (12x), 

z hemich kombinaci pak kombinace založené na pfihrávce (6x). Jejich protiútoky trvali od 8 

do 15 sekund a podt1elo se na nich dva a ž pět hráčů. Protiútoky zakončovali Brazilci hlavně 

po pfibnívce stkdem hfiště (4x) a po individuáJnim vedeni miče (3x). Dva rychlé protiútoky 

zakončili gólem. Soupeři Brazflie pfi ~ obrany uplatňovali z obrannýcll hemich 

činnosti nejalstěji obsazováni prostoru (19x), dále pak obsazováni lm\če s miěem (l3x) a 

obsazováni hláče bez míče (8x). Nejvke pmktikoV&llOU obtmmou herní kombinaci proti 

bmzilským protiútokům byla kombinace založená na vzijemném 2'l\iišfováni (Sx). Třikrát 

byla uplatněna kombinace zalo.f.ená na 7aileném obsazováni lričů s mi&m, dvakrát 

kombinace zaloimá na plebitání hráčů a jednou kombinace založená na součinnosti při 

vystavení soupek do postaveni mimo hru. 

Ponmráaí riskaaýdláclaji s llypetéma 

- Kvantitativni a kvalitativni znaky jednotlivých rychlých protiútoků (DaVlXIory 

odlišnému základnímu rozataveni a zpúsobu Juy) byly podobné a srovnatelné. 

- Vice jak 20% úspěšných rychlých protiútoků skončilo bnmkou. 

125 



- Nejčastější pHčinou, respektive způsobem ziskáni mfče pfi založeni úspěšných 

rychlých protiútoků byla nepiesuá přihrávka soupeře. 

- Nejvice uplaeňovaným zpUsobem vedeni rychlého protiútoku nebyly dlouhé pfiluávky 

na hrotové hráče nebo do kfide1nicll prostorií, ale přihrávky na k:raW a strednf 

vzdálenost a individuální vedeni mfče. 

- Kwntitativni a kvatitativni analýza znakli rychlého protiútoku nám pomohla 

k vytvořeni modelových východisek pro trénink tohoto útočného hemiho systému. 

6.2. Závěr 

V této diplomové práci jsem provedl analýzu rychlého protiútoku u ksti vybranýdl 

mužstev a pokusil jsem se vymezit typologickou, struktmáhú a obsahovou skladbu rychlého 

protiútoku, posoudit kvalitativnf a kvantitativni maky jednotlivých typů fdení. Šlo o mužstva 

hrajici v různém rozestaveni (Anglie a Německo: 4 - 4 - 2, česko: 4 - I - 4- 1, N"u:ozemi: 4 

- 3 - 3, Japonsko: 3 - 4- I - 2, Bntzflie: 4-2-2-2). Ve Wecll mužstev Jmgi lm\či púsobicf 

v nejkvalitnějšfch světových soutěžich, z čehož je zkjmé, že se jedná o mužstva elitni 

výkonnosti. 

Vypracovánim souboru tréninkových cvičeni, sestaveného na záldadě analýzy 

typických způsobů fdení rychlých protiútoků, jsem se pokusil navdmout možné způsoby 

realizace rychlých protiútolďl v tréninkovém ptocesu. 

I přes to, že bylo sledováno jen §est mužstev, bylo téma této diplomové práce obsáhlé 

a náročné na zprarováni. Pokusil jsem se podat přesné informace a obraz o tom, jak je 

realizován rychlý protiútok na úrovni elitní fotbalové výkonnosti. Snažil jsem se pracovat s co 

největší pksnosti a dbal jsem na to, abych vystihl to podstatné a důležité. 
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Přiloha ě.l 

v 

NEMECKO 

Charakteristika sledovaných utkáni 

Zápasy ve skupině: 

NĚMECKO -KOSTARIKA 4:2 (2:1) 

Branky: 6. Lahm, 17. a 61. Klose, 87. Frings- 12. a 73. Wanchope. 

NĚMECKO: 
Lehmann - Friedrich, Mertesacker~ Metzelder~ Labm - Frings,. Borowski (72. K.ehl), 
Schneider (90. Odonkor), Schweinsteiger- Klose (79. Neuville), Podolski. 

KOSTARIKA: 
Porras - Umana, Sequeira, Marin - Martinez (66. Drummond)~ FollseCat Solis (78. Bolanos), 
Gonzales- Centeno- Gomez (90. Azofeifa), Wanchope. 

NĚMECKO - POLSKO 1:0 (CJ:I) 

Branky: 90+ 1. Neuville. 

Vyloučen: 75. Sobolewski. 

NĚMECKO: 
Lebmann- Friedrich (63. Odonkor),. Mertesaclrer,. Metzelder,. Lahm - Schneider,. Frin~ 
Ballack, Schweinsteiger (n. Borowskt)- Klose, Podolski (70. Neuville). 

POLSKO: 
Boruc - Baszcyňski, Bosacki, Bak, žewlakow (83. Dudka) - Sobolewski, Radomski, Jelen 
(Brožek), Krzynowek (n. Lawandowskl) - Žurawski, Smolarek. 

NĚMECKO-EKVÁDOR 3:0 (2:0) 

Branky: 4. a44. Klose, 57. Podolski. 

NĚMECKO: 
Lehmann - Friedrich, Merresacker,. Huth,. Lahm - Schneider (73. Asamoah),. Frings (66. 
Borowski), Ballack, Schweinsteiger - Klose ( 66. Neuville ), Podolski. 

EKVÁDOR: 
Mom- De Ia Cruz, Guagua,. Espinoza,. Ambrosii - Tenorio,. Ayovi (68. Urrutia), Valencia 
(63. Lara), Mendez- Kaviedes, Botja (46. Benitez). 
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Osmifinále: 

NĚMECKO- ŠVÉDSKO 2:0 (2:0) 

Branky: 4. a 12. Podolski. 

Vyloučen: 35. Lucie. 

NĚMECKO: 
Lebmann- Friedri~ Mertesacker,. Metzelder,. Lahm - Schneider=" Frings (85. Kehl),. Ballack,. 
Schweinsteiger (72. Borowskt) - Klose, Podolski (74. Neuville). 

ŠVÉDSKO: 
lsaksson- Alexandersson,. Mellberg,. Lucie=" Edman- Linderoth - Jonson (53. Wtlhelmsson),. 
Kallstrom (39. Hansson), Ljungberg- Larsson, Ibrahimovic (72. All~k). 

NĚMECKO-ARGENTINA l:l (t:O), penalty 4:2 

Branky: 80. Klose-49. Ayala. 

Vyloučen: 120. Cufre. 

NĚMECKO: 
Lehmann - Friedrich, Merresacker, Metzelder, Lahm - Schneider (62. Odonkor), Frings, 
Ballack, Schweinsteiger (74. Borowsk:t)- Klose (86. Neuville), Podolski. 

ARGENTINA: 
Abbondanzieri (71. Leo Franco) - Coloccini, Ayala, Heinze, Sorín- Mascherano, Lucho 
Oonzalez, Maxi Rodriguez - Riquelme (72. Cambiasso)- Tevéz, Crespo (79. Cruz). 

Semifinále: 

NĚMECKO- ITÁLIE 0:2 po prvdlodeni 

Branky: 119. Grosso, 120+1. Dei Piero. 

NĚMECKO: 
Lehmann - Friedrich, Mertesack.er, Metzelder, Lahm - Schneider (83. Odonkor), Kehl, 
Ballack, Borowski (73. Schweinsteiger) - Klose (111. Neuville), Podolski. 

ITÁLIE; 
Butfon - Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso - Camoranesi (91. Iaquinta) , Pirlo, 
Gattuso, Perrotta (104. Dei Piero)- Totti, Toni (14. Gilardino). 
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O 3. místo: 

NĚMECKO - PORTUGALSKO 3:1 (0:0) 

Branky: 56. a 78. Schweinsteiger, 60. Petit vlastní - 88. Nuno Gomez. 

NĚMECKO: 
Kahn- I...ahm, Nowotny, Metzelder, Jansen- Schneider, Frings, Ke~ Schweinsteiger (79. 
Hitzlspe~ger)- Klose (65. Neuville), Podolski (71. Hanke). 

PORTUGALSKO: 
Ricardo - Ferreira, Ricardo Costa, Femando Meira, Nuno Valente (69. Nuno Gomez) -
Cost.inha (46. Petit), Maniche - Cristiano Ronaldo, Deco, Simao - Pauleta (77. Figo ). 

Analýza sledovaných utkáni 

NĚMECKO-KOSTARIKA 

(2) 28. min 

Založení: 
Protiútok byl založen na obranné polovině ve stfednf zóně hřiště (viz. obr. 84). PHčinou 

získání míče byl vyhraný hlavičkový souboj, po předchozí snaze soupeře přihrát vysokým 
míčem spoluhráči za obrannou linii. Výchozí postaveni hráčů při získání miče bylo 4 - 4 - 2 
(viz. obr. 84). Postaveni soupeře pfi ztrátě miče bylo 3- I - 5- 1 (viz. obr. 84). 

Obr. 84 

~ 
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~ 
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Vedení: 
Po přihrávkách prvnim dotykem (Mertesacker -+ Borowski -+ Schneider -+ 

Schweinstciger) následuje vedení mfče kfídehúm. prostorem a přihrávka na střední vzdálenost 
na Podolsklllo, který Scbweinsteigera obihá (viz. obr. 85). Šlo o kombinace založené na 
přihrávce a činnosti "přihraj a běž". 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 35): jeden z obránců se stahuje k Scbweinsteigerovi 
(obsazování lmíče s míOOm), oba dva stopeři se VIaCCjí do pokutového území. Před pokutové 
území ještě dobJhá levý obránce a dYa zálof.nici (obsamvání prostoru). Opět se bránici hráči 
soupeře snažili o vzájemné zajitfovánt 

Zakončení: 
Finálnf přihrávka byla sražena jednún z ob.ránc6 na rohový kop. 

Klíčové body: 
- hra na 1 dotyk (ztyehlení hry) 
- cirkulace útočníka (Podolskl) 

Obr. 85 

NĚMECKO -EKVÁDOR 

(2) 57. min 

Založení: 
K založeni protiútoku došlo před vlastním pokutovým územim (viz. obr. 86). Pfičinou 

získání míče byla 7Jlblokovaná střela soupeře, po ktere se k odraženému míči dostává Klose. 
Výchozí postaveni hráčů při získáni miče bylo 4 - 5 - I (viz. obr. 86). Postavení soupere při 
ztrátě míče bylo 2 - I - 3 - 4 (viz. obr. 86). 
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Vedení: 
Po krátké přihrávce Kloseho na Schweinsteigera následuje vedeni miče přes střed hřiště a 

přihrávka do křídelního prostoru na Schneidera, který přihnívá do pokutového území na 
:n.abíhajíclho útočníka (viz. obr. 81). Kombinace byla založena na pfiluávce. 
Způsob reorganizoce soupeře (viz. obr. 87): levý obránce 8e snaží stfba1 Schneidera 
(obsazováni hráče bez miče), oba dva stopefi se stahují do pokutového území (obsazování 
~ obsamváoí hráče bez míěe). Šlo o obranné kombinace zalofalé na pkbítáni hráčů a 
vzájemném zajišťováni. 

Obr. 86 

~ 

~ 

~ 

Obr. 87 

)( 

Lahm Frings 

~ Klose 

Mertesacker ~ 
BaJiack 0 Podolslq 

Huth Schweinsteiger ~ 
Friedrich Schneider 

~ 

Klose ie, 
I 
I 
Podolski 
I 
1 . 

~. 

Schweinsteiger ' - . -. 

~ 
~ 
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Zakončení: 
Protiútok byl zakončen střelou ve skluzu a skončil gólem .. 

Klíčové body: 
- okamžitý pohyb záložnfka Sclmeidera, přesná časovaná přihrávka 
- naběhnutf útočníka 

(3) 59. min 

Založení: 
Protiútok byl založen na polovině hraci plochy (viz. obr. 88). Příčinou získání miče bylo 

nedorozumění dvou protihiáčů" kteří si navzájem dávali přednost. Výchozí postavení lmíčů 
při získáni miče bylo 4 - 4 - 2 (viz. obr. 83). Postaveni soupeře pfi mátě mfče bylo 4- 2 - 3 
- 1 (viz. obr. 88). 

Vedení: 
Po krátkém vedeni miče posilá Ballack kolmou pfihrávku mezi obránce na nabíhajiciho 
Kl~ který zpětnou přihrávkou nachází na úrovni mačky pokutového kopu spoluhráče 
(viz. obr. 89). Kombinace byla opět založena na přihrávce. 
Způsob reorganizace soupeře (viL obr. 89): jeden ~ stopeni atakuje Kloseho (obsazo\lání 
hráče s mičem), druhý se snaži hlidat nabihajía"ho útočníka (obsazováni hn\ěe bez mlče). 
Levý obnínce dobíhá do pokutového území (obsamváni prostoru). Bránící hráči se opět 
snažili pmktikowt kombinace založené na pkbfráni hráčů a V7lijemném zajitťování. 

Zakončeni: 

Protiútok byl zakončen střelou, kterou bnmkáf chytil. 

Klíčové body: 
- presná přihrávka 
- výběr mfsta 

Obr. 88 

~ 

Lahm 

Schweinsteige -~ -Mertesacker 

t ~ JPodolski ~ 
Frings 

Hutb ~ 
~ ~ 

Friedrich Ballack 4l Klose ~ 
~ 

Schneider ~ 

134 



Obr. 89 

NĚMECKO -ITÁLIE 

{2) 50. min 

Založení: 
Protiútok byl založen v obnmné zóně na pravé straně hřiště (viz. obr. 90). Pfičinou ziskání 

míče byla nepřesná pfibrávka soupeře, ke které se dostal Friedrich. Výchozi postavení hráčů 
při získání míče bylo 4 - 4 - I - I (viz. obr. 90). Postavení soupeře při ztrátě míče bylo 2 - 3 
- 3 - 2 (viz. obr. 90). 

Vedení: 
Po odkopu Friedricha se k míči dostává Schneider. Po krátkém vedeni míče následuji dvě 

krátké přihrávky mezi Podolskim a právě Sclmei.~ který přihrává kolmicí na Kloseho. 
Ten pak postupuje individuálně až do pokutového ú:remi (viz. obr. 91). Hráči využili útočné 
kombinace založené na přihrávce, ~ místa (Podolski -Schneider) a činnosti "přihmj a 
~'. 
Způsob reorganizace soupeře (viz.. obr_ 91): Všichni čtyři obránci se vracejí kpokutovému 
Ú7emi (obsazováni prostoru). ltalštf triníclluáči prakti"kovali obrannou kombinaci založenou 
na vzaljemném zajišt'ováni. 

Zakončení: 

Poté, co se Klose individuálnfm vedenim miče mezi stopely dostal až do pokutového územi, 
. srazil se s brankářem. 

Klíčové body: 
- anticipace 
- výběr místa 
- přesná přihrávka 
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Obr. 90 

Klose 

~ 
Podolski 

Schneider 

Borowski ~ Ballack ~ Kehl )t 
~ ~ ~ 

Lahm Metzelder Y. Mertesacker il' 

Friedrich 

Obr. 91 

Friedrich 
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(3) tU. min 

Zalofmí: 
Protiútok byl :mložen v obranné zóně u levé postranní čáry (viz. obr. 92). Přfčinou zfskáni 

míče byl vyhraný sprinterský souboj o cdtamlý míč. Výchozí postavení hráčů při získání 
mfče bylo 4 - 4 - 1 - 1 (viz. obr. 92). Postavení soupeře pfi ztrátě míče bylo 2 - 2-4 - 2 (viz. 
obr. 92). 

Obr 92 . 
Lahm ~ Scllweinsteiger Podolski 

~ ~ 

~ 
~ 

~ Metmder --
Ballack 

~ Neuville 
~hl 

Friedridl ~ ~ ~ 
Odonlror 

~ 

Vedení: 
Po několika přihrávkách na středni vzdálenost se mfč dostává až ke střilejícfmu Podolskému 

(viz. obr. 93). Protiútok je veden z levé stnm.y přes střed hřiště do pokutového území. Byly 
praktikovány kombinace založené na pfihrávce a činnosti "přihraj a běž". 
Způsob reorglll1i.zace soupeře (viz. obr. 93): jeden ze stoperů (Cannavaro) si hlídá prostor 
kolem pokutového Ú7aDi a následně vyráži k stň1ejíclmu útočnfkovi, druhý stoper Materazzi 
nejdříve kopíruje pohyb Neuvilla (obsazování lriče bez míče) a po přihrávce do s1fedu lnací 
plochy se staht9e do polrutoviho úzant Dalšf tfi hráči se vrac:eji do pokuttw&o úzanf 
(obsamvání prostoru). Italští olmínci se pokusili o obranné kombinace založené na 
vníjemném mji§ťovini, piebúáuí hráčů 1l zesileněm obsamvání hráči s mičem. 

Zakončení: 
Podolski zakončuje protiútok sti'elou nad bnínu. 

KHčové body: 
- pfesná přihrávka 
- výběr optimálniho řešení 
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Obr. 93 

Labm , _____ J 
Schweinsteiger 

~ 

NĚMECKO - PORTUGALSKO 

(2) 78. min 

Založení: 
Protiútok byl založen ve vlastnim pokutovém územf (viz. obr. 94) po získáni odraženého 

míče. Výchozí postavení hráčů při získání míče bylo 5 - 3 - 1 - 1 (viz. obr. 94). Postavení 
soupeře při ztrátě miče bylo 4 - I - 2 - 3 (viz. obr. 94). 

Obr. 94 

~ 
Lahm 

Scbneide11 

~ Hanke 
)! ~ Kehl )! 
Neuville 

o 

)! 
Nowo1ny 

Frings ~ 
~ Menesacker 

~ 
Jansen 

~ Schweinsteiger 
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Vedení: 
Po pfihrávkách prvnim dotykem (Nowotny --+ Neuville --+ Sclmeider) následuje lrnítk:é 

vedení míče a přilnávka na střední vzdálenost na Neuvilla. Ten pak knítce vede míč a 
pfihrává pks stred hfi§tě nabllugicimu Schweinsteigerovi, který postupuje k pokutovému 
území (viz.. obr. 95)_ Němcům se podařily kombinace založené na přihrávce a činnosti 

"přihraj a běž". 
Způsob reorganizal:e soupeře (viz. obr. 95): Všichni tři olmínci se stah~í k pokutovému 
Ú7anÍ (ob:sanmbú prostoru). Portugaliti hráči opět praktikovali kombinaci založenou na 
vzájemném zajitťování. 

Zakončení: 
Protiútok byl zakončen strelou zpoza pokutového územi a skončil gólem. 

Klíčové body: 
- hra na I dotyk (zrychlení hry} 
- presná přihrávka 
- výběr mista (nabělmutl} 

Obr. 95 

--------.... 

-~chneider 
: ' ~--------~ I 

: Nowotny 

I ------- -le ----1 

Neuville 

~----r----' 
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Přílohaě. 2 

ANGLIE 

Charakteristika sledovaných utkání 

Zápasy ve slatpině: 

ANGLIE-PARAGUAY 1:9(1:0) 

Branky: 3. Gamarra vlastní. 

ANGLIE: 
Robinson- G. Neville, Ferdinand, Terry, A. Cole - Beckham, Gerrard, Lampard, J. Cole (83. 
Hargreaves)-~ Crouch. 

PARAGUAY: 
Viklat (8. Bobadilla) - Caniza, Caceres, Gamarra, Toledo (82. Nunez) - Bonet (68. Cuevas), 
Acuna, Paredes, Riveros- Santa Cruz, Valdez. 

ANGLIE - TRINIDAD A TOBAGO 2:0 (0:0) 

Branky: 83. Crouch, 90+1. Garard. 

ANGLIE: 
Robinson - Carragher (58. Lennon), Ferdinand, Terry, A. Cole - Beckham, Gerrard, 
Lam~ J. Cole (75. Downing)- Owen (58. Rooney), Crouch. 

TRINIDAD A TOBAGO: 
Hislop- Edwards, Sancho, Lawrenct; Gray - Birehall, Wbitley, Theobald (85. Wise) - Y orke 
- Jones (70. Glen), John. 

ANGLIE- ŠVÉDSKO 2:2 (1:9) 

Branky: 34. J. Colt; 85. Gerrard- 51. All~ 90. Larsson. 

ANGLIE: 
Robinson- Carragher, Ferdinand (56. Campbell), Terry, A. Cole - Beckham, Hargreaves, 
Lampard, J. Cole- Rooney (69. Gemud), Owen (4. Crouch). 

ŠVÉDSKO: 
Isaksson- Alexandersson, Mell~ Lucie,. Edman- Linderoth (90_ Anderson)- Jonson (54. 
Wilhelmsson), Kallstrom, Ljungberg -~ Allback (75. Elmandel'). 
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Osmifinálc: 

ANGLIE- EKVÁDOR 1:0 (0:0) 

Branky: 60. Beckham. 

ANGLIE: 
Robinson- Hargreaves, Ferdinand, Terry, A. Cole - Carňck - Beckbam (87. Lennon), 
Gerratd (90. Downing), Lampard, J. Cole - Rooney. 

EKVÁDOR: 
Mora- De Ia Cruz, Hurtado, Espinoza, Reasco - Castillo, E. Tenorio (69. Lara), Valenc~ 
Mendez- Delgado, C. Tenorio (71. Kaviedes). 

Čtvttfinále: 

ANGLIE - PORTUGALSKO 0:1, peaalty 1:3 

Vyloučen: 62. Rooney. 

ANGLIE: 
Robinson- G. Neville, Ferdinand, Terry, A. Cole - Hargreaves - Beckbam (52. Lennon, 119. 
Carragher), Geuard, Lampard, J. Cole- Rooney. 

PORTUGALSKO: 
Ricardo - Miguel, Femando Meira, Ricardo Carvalho, Nuno Valente - Peti~ Maniche - Figo 
(86. Postiga), Ttago (75. Viana), Cristiano Ronaldo - Pauleta (63. Simao). 

Analýza sledovanýcll utkáni 

ANGLIE-PARAGUAY 

(2) 29. min 

Založení: 
K založeni protiútoku došlo před vlastnim pokutovým územim (viz obr. 96).K miči se 

Angličané dostali po nákopu soupeře, který odehrál hlavou Ferdinand. Výchozí postavení 
hráčů při ziskání miče bylo I- 3- I - 3 - 2 (viz. obr. 96). Soupefuvo rozestaveni při ztrátě 
núče bylo 4-2-2-2 (viz. obr. 96 ). 

Vedení: 
Po přihrávce hlavou následuje individuálni vedeni miče středem hřiště s obcházením 

soupeře, dále pak dloubá. pfihrá.vka do křídelního prostoru na nabíhajícího hráče a přihrávka 
do pokutového územi (viz. obr. 97). KombintEe byla založena na pfihrávre. 
7působ reorganizace soupeře (viz. obr. 97): lbáči se smh~ do pokutového území 
(obsamvánf prostoru), levý :záložru'k se vracl k nabimgiclmu Owenovi (obsazováni bráče bez 
miče). Obrállci praktikovali kombinaci zalofmou na V2ájenmém mjitťováni. 
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Obr 96 . 

~ 
A. Cole ~ J. Cole ~ Owen 

~ 
Teny 

Lampard I J ~ ° Ferdinand it G ~ 
G. Neville Beckham Crouch ~ 
~ ~ 

Zakončení: 

Finálni při'hrávka z kopačky Owena nenacházi adresáta a procházi celým pokutovým 
územím až k protější postmnní čáře. 

Klíčové body: 
- rychlé vedeni miče 
- přesná přihrávka 

- výběr mista (naběhnub) 

Obr. 97 

J. Cole ... 

Ferdinang .... • ,,. 

t ...... 
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ANGLIE- EKVÁDOR 

(2) 90. min 

Založení: 
Protiútok byl založen ve vlastním pokutovém územi. Přičinou ziskáni míče byl opět 

nepřesný centr jednoho z lmíěů soupeie~ který Ferdinand odebrál hlavou (viz obr. 98). 
Výchozi postavení hráčů při ziskání míče bylo 3 - 4 - 2- 1 (viz. obr. 98). Soupeřovo 
rozestaveni při ztrátě miče bylo 2 - 1 - 3 - 3 - 1 (viz. obr. 98). 

Vedení: 
Ferdinand přihrává hlavou Rooneym~ který se klamným pohybem zbavt9e obránce a 

přihrávkou na stiednf vzdálenost nachází nabíhajícího Lennona, který postupuje až do 
pokutového územi (viz. obr. 99). Angličané praktikovali kombinaci založenou na přihrávce. 
Způsob reorgllllizace soupeře (viz.. obr. 99): Jeden ze stopeni brání Rooneyho (obsazování 
hráče bez miče1 druhý ~ k Lennonovi (obsazování hníč.e s míčem). Pravý krajní 
obiánce se vmcí do pokutového území (obsamvání pmstom). Obránci se opět pokoušeli o 
vz.ijemné zajišťování. 
Zakončení: 

Útok byl zakončen střelou, která skončila nad bránou Ekvádom. 

Klíčové body: 
- hra 1 na I (odpoutání se od obránce) 
- výběr místa (naběbnub) 

Obr. 98 

~ 
~ Rooney 

i! 

Lampard ~ 
Lennon ~ 

~ 

~ Gerrard A. Cole Carrick ~ Hargreaves ~ 

Terry Ferdinand 0 ~ Carragber 

Robinson 
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Obr. 99 

'---- ----
Ferdinand --- ---

... ... .... .. 
....-----...ILennon '------+ ____ ........ ._. -.-.-.- ·-.- -.-.-.-.-. _..,.. 
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NIZOZEl\1:SKO 

Charakteristt"ka sledovaných utkáni 

Zápasy ·ve skt1pině: 

NIWZEMSKO-SRBSKO A ČERNÁ HORA 1:0 (1:0) 

Bmnky: 18. Robben. 

NIZOZEl~KO: 
Van der Sar- Heitinga, Ooijer, Matbijsen (86. Bonlabrouz), Van Bronckhorst - Sneider 
Van Bommel (60. Landzaat), Cocu- Van Persie, Van Nísterlooy (69.Kuyt), Robben. 

SRBSKO A ČERNÁ HORA: 
Jevrič- N. Djordjevic (43. Koroman)!J Gavrančič!J .Krstgič!J Dragutinoviě - Duljaj!J Nadj 
Stankovič, P. Djotdjevič- Miloševíč (46. Živic), K.ežman (67. Ljubina). 

NIZOZEMSKO- POBŘEŽÍ SWNOVINY 2:1 (2:1) 

Branky: 23. Van Persie, 27. Van Nísterlooy - 38. B. Koné. 

NIZOZEMSKO: 
Van der Sar- Heitinga (46. Boulahrouz, Ooijer, Matbijsen, Van Bronckhorst - Sneider (50. 
Van der Vart)- Van Bommel, Cocu- Van Persie, Van Nísterlooy (73. Landzaat), Robben. 

POBŘEŽÍ SLONOVlNY: 
Tizié - Eboué, K. T~ Mei~ Boka - Y. Touré!J Zok~ Romaric (62. Yapi Yapo) - B. 
Koné (62. Dindane), A. Koně (73. Akalé}, Droga. 

NIZIZEMSKO-ARGENTINA 8:0 

NIZOZEMSKO: 
Van der Sar-Jali~ Boulahrouz, Ooijer, De Cler - Sneider (86. Maduro) - Van der V~ 
Cocu- Van Persie (67. Landzaat), Van Nistedooy (56. Babel), Kuyt. 

ARGENTINA: 
Abbondanzieri - Bunlisso (24. Coloaim), A~ M'ilito, eutre - Maschemno, Maxi 
Rodriguez, Cambiasso- Riquelme (80. Almar) - Messi (70. Cruz), Tevéz. 
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Osmifinále: 

NIZOZENSKO - PORTUGALSKO 8:1 (0:1) 

Branky: 23. Maniche. 

Vyloučeni: 63. Boulabrouz, 90. Van Bronckhorst - 45. Costinha, 78. Deoo. 

NIZOZEMSKO: 
Van der Sar-Boulabrouz, Ooijer, Matbijsen (56. Van der Vart)), Van Bronckhorst - Sneider 
- Van Bommel (67. Heitinga), Cocu (84. Vennegoor of Hesselink) - Van Persie, Kuyt, 
Robben. 

PORTUGALSKO: 
Ricardo- Miguel, Femando Meira, Ricanlo Carvalho, Nuno Valente- Costinha, Manicbe
Figo (84. Tiago), Deco, Cristiano Rooaldo (34. Simao)- Pauleta (46. Petit). 

Analým sledovaných utkáni 

NIZOZEMSKO- SRBSKO A ČERNÁ HORA 

(2} 88. min 

Založení: 
Protiútok byl založen brankářem ve vlastním pokutovém územi. Ten stahuje ze vzduchu 

centrovaný míč a ihned rychlou rozebrávkou zakládá útok (viz obr. 100). Výchozí postavení 
hráčů při ziskáni miče bylo 3 - 3- 3 - 1 (viz. obr. 100). Soupeřovo rozestaveni pfi ztrátě 
miče bylo 3- 1 -3- 3 (viz. obr. 100). 

Obr. 100 

~ 
VanBronckhorst 

Schneider 

~ Cocu Van Persie 

~ ~ o 
Vander Ooijer I 

Sar 
~ ~ulahrouz ~ Landzaat 

Heitinga 

~ ~ 
~ Robben ~ 

Kuyt 
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Vedení: 
Po přihrávce na stfedni vzdálenost (Van der Sar ---+ Schneider) následuje vedeni míče až na 

polovinu soupeře. Protiútok pokračtge přihrávkou stredem hřiště na nabíhajícího Kuyta, který 
přihrává Robbenovi do kfide1niho prostoru (viz. obr. 101). Opět praktikovali hráči 
Nizozemska kombinaci založenou na přihrávce. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 101): Oba dva st:opeři ustupuji do pokutového územi 
obsamvání prostoru), levý obrána: kontroluje pohyb Robbena (obsazování hráče bez míče) a 
ze soupeiovi poloviny se ještě k pokutovému území vraceji dva hráči a snaži se postavit do 
obranného bloku (obsazování prostoru). Šlo o olmmnou kombinaci mložmou na~ 
7l\iiMováni. 

Zakončení: 

Robben obcházi soupeře a dostává se do pokutového územf7 odkud stHii na bránu. Miě 
konči vedle tyče smské brány. 

Klíčové body: 
- přehled o situaci 

......-~opti· 'I = v v , - .. J~" _ma runo resem 
- přesná přihrávka 
- výběr mista (naběbnuti) 

Obr. lOl 

~----

Vander 
Sar ' .... .... ... .. .... 

Scbneider 

~ ."....- ·-·-·-· 

~ 

Robben '~.,4-~~-----~ 
Kuyt' -------1 
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Př0ohaě.4 

.., , 
CESKA REPUBLIKA 

Charakteristika sledovaných utkáni 

Zipasy ve skupině: 

ČR- USA 3:0 (1:0) 

Branky: S. Koller, 36. Rosický, 76. Rosický. 

ČR: 
Čech - Gryg~ Rozehnal, Ujfalu§i, Jankulovski - Pohorský (82. Polák), Rosický (86. 
ŠUijner), Galásek, Nedvěd, Plašil- Koller (45. Lokvenc). 

USA: 
Keller - Cherundolo (46. O Bňen), Pope, Onyewu, Lewis - Beasley, Reyna, Mastroeni (46. 
Johnson), Convey-Dono~ McBride (77. Wolft). 

ČR-GHANA 0:2 (0:1) 

Branky: 2. Oyan, 82. Muntari. 

Vyloučen: 65. Ujfaluši. 

ČR: 
čech- Gryg~ Rozehnal, Ujfaluši, Jankulovski - Pohorský (56. (Štajner), Rosický, Galásek 
(46. Polák), Nedvěd, Plašil (68. Sionko)- l..okvenc. 

GHANA: 
Kingson - Pantstl, Mensah, Slulla Dliasu, Mohamed - O. Addo (46. Boateng), Essien, 
Appiah, Muntari- Amoah (80. E. Addo), Gyan (85. Pimpong). 

ČR- ITÁLIE 0:2 (0:1) 

Ekanky:26.Mat~,87. ~. 

Vyloučen: 45. Polák. 

ČR: 
čech - Gryg~ Kováč (78. Heinz), Rozehnal, Jankulovski - Pohorský (46. Šflůner), 
Rosický, Polák, Nedvěd, Plašil, Bmm (64. Jarolím). 

ITÁLIE: 
Buffon- Zambrotta, Nesta (17. Materazzl), Cannavaro, Grosso - Camoranesi (74. Barone), 
Gattuso, Totti, Pirlo, Penutta - Gilardino (60. Inzaghi). 
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Analýza sledovaných utkáni 

ČR-USA 

(2) 76.min 

Založení: 
K založeni protiútoku došlo na vlastni obranné polovině na levé straně hfiště(viz obr. 102). 

Příčinou získání míče byla nepresná přihrávka soupeře, kterou zachytil Jankulovski. Výchozí 
postaveni hráčů při ziskání miče bylo 3 -4-2 - l (viz. obr. 102). Souperovo rozestaveni při 
ztrátě miče bylo 3-4 - I - 2 (viz. obr. 102). 

Vedení: 
Po rychlých pfihn\vkách na kratti vzdálenost a jednoduché kombinaci prvnim dotykem 

(Lokvenc -+ Nedvěd) ve strední části hřiště následuje krátké vedení míre a kohná přilmívka 
mezi bránici hráče na nabíhajiclho Rosického (viz. obr. 103). Pfi útoku hráči praktikovali 
kombinace založené na pfilnávce aánnosti ~a běž". 
7prisob reorganizace soupeře (viz. obr. 103): jeden ze čtyř obránců, mezi které směřovala 
přihrávka na Rosického, s ním spriutlge až do zakončení (obsamvánf hráče s mí&m1 druhý 
obnínce si hlídá doblhajfciho ltráče (obsamváni hráče bez míče). Zbyli dva vraa:jícl se lriči, 
už situaci ~ a volně se VltiQejí nazpět (obsamváni ptostoru). Šlo o obranou 
kombinaci mloženou na pidJúáni hn1ěů. 

Zakončení: 
Útok skončil brankou. Byl zakončen stidou kolem brankáře, po pň:dchozím nabělmuti 

z vlastní poloviny na přihrávku mezi bnínící luáče a rychlým vedením míče až do pokutového 
mmí soupeře. 

Obr. 102 Obr. 103 

Rozehnal 

UjfalÍJŠÍ 

~ 
Jankulovski 

o ~ Jankulovskf ~ 
Grygera 

~ 
~~~ ~ Rosický Plašil 

'jt ~ Nedvěd 

I 

Rmi<ký ,; 

1 Nedvěd 

Lokvenc 

)( ~ 
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Klíčové body: 
- okamžitý pohyb Rosického po přihrávce 
- načasovani přihrávka mezi bránicí hráče 

ČR-GHANA 

(2) 29. min 

Založení: 
K založeni ~hlého protiútoku došlo opět na polovině hřiště ve stkdu hrací plochy, kde se 

k odraženému míči dostává Grygem (viz obr. 104) a z první posl1á dlouhý vysoký míč na 
Lokvence. Výchozi postaveni našich hráčů pfi ziskáni miče bylo 3 - 2- 4 - l (viz. obr. 104). 
Postaveni soupek pfi ztrátě miče bylo 3-3 -3 - 1 (viz. obr. 104). 

Vedení: 
Grygera z první posilá vysokou přihrávku na hrotového hráče (Lokvenc). Ten jednim 

dotykem sklepává na Nedvěda, který po krátkém vedení míče přihrává na roh pokutového 
únDí Pohorskému (viz. obr.l05). Čdtí hráči opět využili kombinaci zalo7mou na přihrávce. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. lOS): oba dva stopeli společně s defenzivnfm 
záložnikem se stahuji do pokutového územi (obsamWni prostoru). Levý obránce se pfesoUvá 
kPoboakému a snaží se zablokovat jeho střelu (obsamvání hráče smíěem). Obránci 
pmktikovali dmmnou kombinaci zaloimou Da VZlijemném ~Sťováni. 

Zakončení: 
Pohorský protiútok zakončuje přizenmí stfdou, kten\ konči těsně "Yalle pravé ty6: ghanské 

brány. 

Obr. 104 

Poborský 
Galásek 

~ 
G prgera 

~ ~ 
Ujfaluši 

I )! 
~ ~ Rozehnal 

Rosic 

-
)t ~ Nedvěd 
)t Lokvenc ~ Jankulo1 ski 

~Plašil 

ISO 



Klíčové body: 
- výběr místa 
- kolmá časovaná přihrávka 

Obr. 105 

(3) 43. min 

Založení: 

'\ , ., 
- " 

, , , 

~j( \ ___ ;. Nedvěd 

' Lokvenc 1t 

K založeni akce došlo na vlastni polovině bHzko středového kruhu (viz. obr. 106). Zde se 
Rosický dostává k odraženému míči po jeho špatném zpracování soupeřem. Výchozí 
postaveni našich hráčů při ziskáni miče bylo 4 - 3 - 2 - I (viz. obr. I 06). Postavení soupeře 
při ztrátě miče bylo 2- 3 - 3 - 2 (viz. obr. 106). 

Vedení: 
Rosický vede individuálně miě stredem hfi§tě až k púlfd čáh; kde ho přenechává Plaštlovi,. 

který jedním dotykem posouvá na Nedvěda. Ten po laátkém vedení dává dlouhou kolmou 
přilmivlru mezi bráníd hráče krohu pokutového územl, kam si nabihá Pohorský. Ten 
následně volí prudkou přízemní přihrávku do pokutového úzmú.(viL obr. 107). Při útoku 
hráči ptaktikovali útočné kombinace založené na přihrávce a činnosti "přihraj a běž". 
Způsob reorganizace soupefe (viz. obr. 107): všiclmi čtyři obránci se vmcejí do pokutového 
Ú7aDÍ (obstmmíní pmstoru). Levý~ obnínce se snažf hlfdat Pohorského, který si nabfhá 
na Nedvědovu pfilmívlru. Jeden ze stk:dních záložniků se c:elou dobu sna7í lrontrolovat pohyb 
Rosického, k P1ašilovi se stahuje pnwý záiofDik (obsazmáni lriěů bez míče). Hniěi se soažf 
o V7lijemné zajištováni. 

Zakončení: 

Akce byla zakončena nepfesnou strelou Rosického, který si naběhl mezi oblánce na 
přibrávku směfujicl ke mačce pokutového kopu. 
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Obr.l06 

Rozehnal Ujfaluši 

Grygera ~ ~ 
)( ~ ~ Galásek 

~ Lokvenc 

Obr. 107 

Klíčové body: 
výběrmfsta 

Jankulovski 

~ 

kolmá časovaná přihrávka 
- pfeh1ed o situaci 
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(4) 56. min 

Založení: 
K založeni rychlého protiútoku dosro na polovině hfi§tě (viz. obr. 108), kde po úspěšném 

presinku se míče zmocnil Grygem.. Výchozí postavení našich hráčů při získání míče bylo 3 -
I -4-2 (viz. obr. 108). Postaveni souperepfi ztrátě miěe bylo 4-4 -2 (viz. obr. 108). 

Vedeni: 
Po rychlé kombinaci středových hráčů (Rosidcý- Nedvěd} se míč dostává stit:dně dlouhou 

pfihrbkou do krajniho ~ odkud štaVner bledá pfízemni pfihrbkou nabihajfci 
spoluhráče (viz. obr. I 09). Hráči vyufili kombinaci založenou na přilmívre. 
Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 109): pravý obránce s jednfm stfednim obláncem 
ustupují do pokutového území (obsamvánf prostoru), druhý strední obtánce nejprve vystoupí 
proti Nedvědovi (obsamvánf hníěe s mflem), po jeho pfilrivc:e 9e také staJRůe. Levý obránce 
se pohyblye na rohu pokutového úzani. K nabihajiclm.u ŠtajDemvi se vmci levý záložnik 
(obsazováni hráče bez míče), středDí záložník se stihne vrátit k Nedvědovi. Na druhé straně si 
pmvý záloinlk: nabiiRgiciho Pla§la nejdfive neWimá a poté se již k němu nestihne vrátit 
Obránci praktikovali obtannou kombinace založené na .._,rebúání hráčů a wájemném 
mji§ťování. 

Zakončení: 
Protiútok byl mkončeB stfdou po pmdchozi pfilrivc:e z kfidelniho prostoru. 

Klíčové body: 
- presink celého mužstva 
- výběr optimálního řešení 
- kolmá časovaná přihrávka 

Obr. lOS 

Štajner ~ Polák Grygen ~ Rozehnal 

~ G 

Nedvěd ~ ~ UjfaluJi 

~ Rosický ~ 
Lokvenc 

~ Jankulovski 

~ 
Plašil 

~ 
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Obr. 109 

ČR-ITÁLIE 

(2) 53. min 

Založení: 

Štajner 

~ ~ 
~ 

Grygera 

je 

K založeni protiútoku došlo v našem pokutovém území po neúspěšné standardní situaci 
soupeře (viz. obr. 110). K odraženému míči se dostal Grygera a nekompromisním odkopem 
téměř až na soupefuvu polovinu našel osamoceného :Ban*. Výchozi postaveni našich hráčů 
při zfskání mfče bylo 1 - I - I (viz. obr. IlO). Postavení soupeře při ztrátě miče bylo 2 - 4 -
2-2 (viz. obr. 110). 

Vedení: 
Po dlouhém odkopu z rohu pokutového území se miě dostává až k Barošovi, který 

vybraným hlavi&ovým soubojem pfihrává nabihajicimu záložníkovi (Štajner). Ten dlouhou 
kolmou pfihlávkou me7i obnínce nachází Nedvěda, který postupuje individuálně až do 
zakončeni (viz. obr. I I I). Byly využity útočně hemi kombinace zalomlé na pfihrávce a 
činnosti "přihraj a běž". 
Způsob reorganiz«e SOffJ1C!h (viz. obr. I I I): oba dva posledni hráči absolvsqi blavi&ový 
souboj s Barošem (jeden z nich padá na zem, dmhý se dále Bam§ovi věnuje a kopíruje jeho 
pohyb do kfidelniho prostoru), mezitfnt se vracejicl J.cniuí obránce posouvá na místo stopera 
(obsazování prostoru1- Stkdní zálomik (Gattuso) si hlídá~ Nedv6la (obsazoWní 
hniče bez mile) a dalši zálofJúk se pksotmí ke štajnerovi, který posílá kolmou pfilmívlm 
mezi bráofcl luáče, kteří se lJás1edně stahují k Nedvědovi Italové prak.tikovali kombinace 
zalofaté na vzájemném Zlýi§fcmíni, plebúállf hráči a~ obsazováni hráče s mičem. 

Zakončení: 
Akce byla zakončena stklou po individuálnfm ~ mK.e, kterou italský bimlkáf vynml. 
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Obr 110 

Obr. 111 

-·- -

Klíčové body: 

~ Baroš 

... 

~ 

.... ..... 

- vybraný hlavičkový souboj s dvěma soupeři 
- kobná časovaná přilmívka 
- naběhnutí Nedvěda od vlastniho pokutového území 
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Přiloha ě.S 

JAPONSKO 

Charakteristika sledovaných utkáni: 

Zápasy ve skupině: 

JAPONSKO - AUSTRÁLIE 1:3 (1:9) 

Branky: 26. Nakamura- 84. a &9. Cahill, 90+2. Aloisi. 

JAPONSKO: 
Kawaguchi- Tsuboi (56. Moniwa, 90. Oguro), Miyamoto, Nak:azawa - Komano, Fulrunishi, 
H. N~ Santos- Nakamura-Takahara, Yanagisawa (79. Ono). 

AUSTRÁLIE: 
Schwarzer - Moore (61. Kennedy), Neill, Grella, Chipperfield - Wilkshire (75. Aloisi), 
Culina, Emerton, Bresciano (53. Cahiii)- Kewell - Viduka. 

JAPONSKO- CHORVATSKO 0:0 

JAPONSKO: 
Kawaguchi - Nakamwa, Miyamoto, Santos - Kl\ii, H. Nakata, Fukunisbi (46. Inamoto) -
Nak:amura, Ogasawara- Takabara(85. Oguro), Yanagisawa(62. Tamada). 

CHORVATSKO: 
Pletikosa- Šimič, R. Kovaě, Šimunič- Srna (87. Bosnjak), Tudor (70. Olič), N. Kovač, 
Babič - Knmjčar (78. Modrič) - Klasnič, Pršo. 

JAPONSKO - BRAZÍLIE 1:4 (1:1) 

Branky: 34. Tamada- 45+1. a 81. Ronaldo, 53. Juninho, 59. Gilberto. 

JAPONSKO: 
Kawaguchi - Kaji, Tsuboi, Nakamwa, Santos - lnamoto - Ogasawara (56. K. Nakata), 
Nakamura, H. Nakata- Tamada, Maki (60. Takahara, 66. Oguro). 

BRAZÍLIE; 
Dida (82 Ceni), Cicinho, Lúcio, Juan, Gilberto- J1minbo, Gilberto Silva- Kaká (71. Zé 
Roberto), Ronaldinho (71. Ricardinho) - Ronaldo, Robinho. 
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PřOoha l. 6 

BRAZÍLIE 

Charakteristika sledovaných utkání: 

Zápasy ve skupině: 

BRAZiLIE -CHORVATSKO 1:9 (1:8) 

Branky: 44. Kaká. 

BRAZÍLIE: 
Dida - Caftí, Lúcio~ Juan, Robarto Carlos - Emerson, a Roberto - Kaká, Ronaldinho -
Adriano, Ronaldo (69. Robinho). 

CHORVATSKO: 
Pletikosa- Šimič, R. Kovač, Šimtmič - Srna, Tudor, N. Kovač (41. Leko), Babič - .KrmYčar 
K.lasnič (56. Olič), Pršo. 

BRAZfLIE- AUSTRÁLIE 2:9 (8:9) 

Branky:49.Adriano,90.F~ 

BRAZÍLIE: 
Dida- Caftí, Lúcio, Juan, Robarto Carlos- Emerson (72. Gilberto Silva), a Roberto - Kaká, 
Ronaldinho- Adriano (88. Fred), Ronaldo (12. Robinho). 

AUSTRÁLIE: 
Schwarzer- Moore (69. Aloisi), Neill, Popovic (41. Bresciano)- Em~ Chipperfield, 
Grella- Culina, Cahill (56. Kewell), Sterjovski - Viduka. 

BRAZÍLIE - JAPONSKO 4:1 (1:1) 

Branky: 45+1. a 81. Ronaldo, 53. Juninho, 59. Gilberto - 34. Tamada. 

BRAZÍLIE: 
Dida (82. Ceni), Cicinho, Lúcio, Juan, Gilberto- Juninho, Gilberto Silva - Kaká (71. a 
Roberto), Ronaldinho (71. Ricardinho) - Ronaldo, Robinho. 

JAPONSKO: 
Kawaguchi - Kt!)i, Tsuboi, Nakazawa, Santos - Inamoto - Ogasawara (56. K. Nakata), 
Nakamura, H. Nakata - Tamada, Maki (60. Takahara, 66. Oguro). 
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Osmifmále: 

BRAZiUE- GHANA 3:0 (2:0) 

Branky: 5. Ronaldo, 45+ 1. Adriano, 84. U Roberto. 

Vyloučen: 81. Gyan. 

BRAZÍLIE: 
Dida- Cafú, Ltício, J~ Robarto Carlos - Emerson (46. Gilberto Silva):. U Roberto - Kaká 
(83. Ricardinho ), Ronaldinho- Adňano (61. Juninho), Ronaldo. 

GHANA: 
Kingson - Pantsil, Mensah, Shílla Dliasu, Pappoe - Draman, E. Addo (60. Boateng), Appiah, 
Mwtari - Amoah (70. Mensah), Gyan. 

v 

Ctv'rtfinále: 

BRAZíLIE- FRANCIE 0:1 (O:t) 

Branky: 57. Henry. 

BRAZÍLIE: 
Dida- Cafií (76. Cicinho), Ltício, J~ Robarto Carlos - Juninho (63. Adriano), Gilberto 
Silva, U Roberto- Kaká (79. Robinho ), Ronaldinho- Ronaldo. 

FRANCIE: 
Bartbez- Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal - Vieira, Makelele - RIDéry (77. Govou), Zidane, 
Malouda (81. Wiltord)- Henry(86. Saha}. 

Analýza sledovaných utkání 

BRAZÍLIE- CHORVATSKO 

(2) 44. min 

Založení: 
K založeni protiútoku došlo před vlastnim pokutovým územim, kde Emerson vystihuje 

nepřesnou přihrávku soupeře( viz. obr. 112). Postavení hráčů při získání mfče bylo 4 - 1 - 4 -
1 (viz. obr. I 12}. Postavení soupere při ztrátě miče 3-3 - I - 3 (viz. obr. 112}. 

Vedení: 
Po jednoduché kombinaci prvním dotykem (Emerson ---... Adriano) vede Emerson 

individuálně mič středem hřiště, následuje přilmívka na nabíhajícího Cafú, ktaý přihrává 
podél pokutového územi zakončujicimu Kaká (viz. obr. 113). Šlo o kombinace založené na 
~~ ;x:_--: ~ běž'' y.u.aJLnn·- a "IHI.l\1i1)U "y.a.u.ua.J a . 
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Způsob reorganizace soupefe (viz. obr. 113): stopefi ustupují až do pokutového území,. oba 
dva krajní obránci a střední záložníci se vracejí pfed pokutové území (obsamvání prostoru). 
Stredoví hráči pak. vystupují proti zakončujícímu lmíči (obsazování Jmíče s míčem). Hráči 
praktikovafi kombinace založené na vzájemném zajišťování a zesileném obsazováni hráčů 
smfčem. 

Obr. 112 

Car los 

Ronaldinh"' 

Juan ~ i ~ 
I~ Kaká I & naldo 

ZéRoberto )( ~ 

Lúcio Adriano ~ 
Emerson ° ~ ~ c~ fú 

~ 

Obr. 113 

Kaká 

tt~~~:::::--.CC ,. , 

Emerson Cafú 

Zakončení: 

Kaká zakončuje střelou po phxichozim zpracováni mfče, který končí v sfti chorvatské brány. 
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Klíčové body: 
- hra na I dotyk (zrychleni hry) 
- přesná přihrávka 
- výběr mfsta (naběhnuti) 

BRAZÍLIE- JAPONSKO 

(2) 46. mill 

Založení: 
K založeni protiútoku dofio ve stňx1u bracl plochy u středového kruhu, kde Gilberto Silva 

získává míč v souboji I na I (viz..obr. 114). Postavení lričů při ziskání míče bylo 3- I - 3 -
I - 2 (viz. obr. I 14). Postavení soupeře při ztrátě mi6: 3 - 2-3 - I - I (viz. obr. 114). 

Obr. 114 

Gilberto )! Robinho 

Juan ~ Ronaldinho Juninho 

~ 
Ronaldo~ 

Lúcio I 

Cicinho 

Vedení: 
Gilberto Silva po vyhraném souboji posflá přihrávku na stfední vzdálenost Robinhovi, který 

se po zpracování tlačí do středu hřiště plal pokutové území soupeře. Odtud přihrává podél 
pokutového územi nabíbajiclmu spoluhráči {viz. obr. ll S). Šlo opět o kombinaci založenou na 
přihrávce. 

Způsob reorganizace soupeře (viz. obr. 115): Tfi hráči obranné řady ustupuji směrem 
k vlastní bráně (obsamvání prostoru), zbylí obránce i hráči stň:dové řady se vraceji před 
pokutové území, kde pak tvoří obnmný blok. Šlo o obnumé kombinooe založené na 
vztijemném zafdťováni a zesiJeném obsamváni hráčů s mičem. 

Zakončení: 
Kaká zakončuje protiútok stidou nad bránu. 
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Klíčové body: 
- přehled o situaci 
- výběr mísm (naběbnuta.') 
- přesná přihrávka 

Obr. 115 

G. Silva , __ ---------

BRAZÍLIE- GHANA 

(2) 46. min 

Založení: 
Protiútok byl založen před vlastnim pokutovým územím, po ziskání odražene'ho míče (viz. 

obr. 116). Postavení hráčů bylo 4 - 3 - 2 (viz. obr. 116). Postavení soupeře při ztrátě míče 4 -
2- 1-3 (viz. obr. I 16). 

Vedení: 
Emerson získává odražený miě a přihrává ho do běhu Lúciovi" který postupuje středem 

hřiště. Na půlící are dává přilmívku na střední vzdálenost na Kaká, který po lrnítkém vedení 
mfěe posouvá spoluhráěi, který ho obihá (CatU). Ten pak prudkou přihrávkou nacházf 
v pokutovém území nabíbajíclho Adriana (viz. obr. 111). Kombinace byla založena na 
přihrávce. 

Způsob reorganizace soupeře (viz. -obr. 111): 1ři bníči z obmnné řady se vracejí do 
pokutového území (obsazování prostoru), přimnž jeden z olrinců se stahuje k nabitnijíclmu 
Adrianovi (obsamriní hráče bez miěe). Jeden ze zálofníků se pak stihne vrátit pouze na 
hranici pokutového území. Hráěi Ghany se pokoušeli o Vll\jemné Z1Yišfování. 

Zakončení: 
Adriano si nabihá na prudkou přízemní pfibrávlw proc~ícl skrz pokutové území a 

střelou z první dává gól. 
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Klíčové body: 
- výběr mfsta (naběbnuti) 
- výběr optimálního řešení 
- přesná přihrávka 

Obr. 116 

Obr. 117 

I 

' I 
I 
I 
I 
I 
I .,. 

I 

Adriano ~ 
-~ ~Kaká Cafú 

~ Lúcio 

) o ~ 
~ Emerson ~ 

Zé Roberto ~ Juan 

~ RonaldúJho Carlo 
Ronaldo 
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PHioha ě. 7 

Grafické značení 

-·- ·-·-·-·-·-·-·- ·-·• 

----------------~ 

Rosický 

Pohyb hráče bez míče 

Pohyb hráče s míčem (vedení míče) 

Přihrávka 

Pohyb soupeře 

Střelba 

Útočící hráč 

Pozice hráče útočícího mužstva při založení 
protiútoku 

Bránící hráč (soupeř) 

Míč (misto založení akce) 

Kužel 
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